O Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do
Grupo de Contacto, Mirko Manzoni, comunica a desmobilização dos últimos membros da
Junta Militar da Renamo

Nampula, 1 de Dezembro de 2021 – Hoje, temos o prazer de informar que os últimos membros
da Junta Militar da Renamo (JMR) foram desmobilizados em Murrupula, na província de
Nampula. Este último grupo de 24 membros da JMR concluiu a desmobilização e juntou-se agora
aos demais participantes das actividades de desarmamento, desmobilização e reintegração em
curso a nível nacional em Moçambique. Trata-se de um desenvolvimento significativo que
encerra o capítulo sobre a JMR, continuando a reforçar os esforços de Moçambique no sentido
da consolidação da paz definitiva.
No total, até à data, mais de 85 desertores e membros da JMR entregaram as suas armas e
aderiram ao processo de DDR. O processo continuará a decorrer em Murrupula até à sua
conclusão em meados de Dezembro, estando previsto que no final do ano cerca de 63% de todos
os beneficiários do DDR acolham o novo ano em casa, com as suas famílias e nas suas
comunidades.
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The Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique and President of
the Contact Group, Mirko Manzoni reports the demobilisation of the final remaining members
of the Renamo Military Junta

Nampula, 1 December 2021 – Today, we are pleased to report that the last remaining members
of the Renamo Military Junta (RMJ) have been demobilised in Murrupula, Nampula province. This
final group of 24 RMJ members have completed demobilisation and have now joined other
participants of the ongoing nationwide disarmament, demobilisation and reintegration activities
taking place across Mozambique. This is a significant development which closes the chapter on
the RMJ, and continues to strengthen Mozambique’s efforts toward consolidating definitive
peace.
In total, over 85 deserters and RMJ members have surrendered their weapons and joined the
DDR process to date. The process will continue in Murrupula until it concludes around midDecember, and it is expected that by the close of the year approximately 63% of all DDR
beneficiaries will welcome the new year at home with their families in their communities.
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