Declaração do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente
do Grupo de Contacto

Niassa, 13 de Maio de 2022

É com prazer que hoje comunicamos que uma antiga base da Renamo, localizada no distrito de Cuamba,
província do Niassa, foi encerrada, tendo sido desmobilizados mais 281 ex-combatentes. Esta é a primeira
base a ser encerrada em 2022 e a décima segunda no total, desde Junho de 2020.
Os preparativos para o encerramento desta base foram particularmente desafiantes, em grande parte
devido às condições meteorológicas adversas que dificultaram o acesso à base. Independentemente
disso, o empenho do Governo e da Renamo, e a paciência dos ex-combatentes que aguardavam
ansiosamente a sua desmobilização, garantiram a continuidade do processo. Louvamos a liderança
demonstrada tanto pelo Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, como pelo Líder da Renamo, Ossufo
Momade, cujo uso contínuo do diálogo assegura o prosseguimento do processo.
Manifestamos o nosso profundo apreço pelo trabalho da Comissão de Assuntos Militares e dos Grupos
Técnicos Conjuntos, que continuam a orientar habilmente o bom desenvolvimento das atividades, ao
mesmo tempo que orientam os beneficiários do DDR no início das suas jornadas de reintegração.
À medida que o país continua a sua jornada para a efetivação de uma paz definitiva, as Nações Unidas
continuam empenhadas em apoiar o povo de Moçambique no caminho da reconciliação nacional.
Encorajamos a todos que desempenhem o seu papel no apoio a Moçambique ao longo desta jornada.

Mirko Manzoni
Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para Moçambique e Presidente do Grupo de
Contacto

Statement from the Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique and
President of the Contact Group

Niassa, 13 May 2022

Today, we are pleased to report that a former Renamo base, located in Cuamba district, Niassa province,
has been closed, and a further 281 former combatants demobilised. This is the first base to be closed in
2022 and the twelfth in total since June 2020.
Preparations for this base closure were particularly challenging, largely due to unfavourable weather
conditions which made access to the base difficult. Regardless, the commitment of the Government and
Renamo, and the patience of the former combatants who eagerly awaited their demobilisation, ensured
that the process was able to continue. We commend the leadership demonstrated by both the President
of Mozambique, Filipe Nyusi, and Leader of Renamo, Ossufo Momade, whose continued use of dialogue
ensures the process remains on-track.
We express our deep appreciation to the work of the Military Affairs Commission, and the Joint Technical
Groups, who continue to expertly guide the smooth running of activities, while offering guidance to the
DDR beneficiaries as they begin their reintegration journey.
As the country continues its journey towards realising a definitive peace, the United Nations remains
committed to supporting the people of Mozambique towards national reconciliation. We encourage
everyone to play their part in supporting Mozambique on this journey.

Mirko Manzoni
Personal Envoy of the United Nations Secretary-General for Mozambique and President of the Contact
Group

