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

5 de Abril de 2022

Hoje, tivemos a oportunidade de participar numa reunião com o Presidente de Moçambique,
Filipe Nyusi, e o Líder da Renamo, Ossufo Momade. Foram discutidos vários tópicos, incluindo o
processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) em curso, pensões para os
beneficiários do DDR e a evolução da situação da COVID-19 no país.
Durante a reunião, os líderes saudaram os sólidos avanços alcançados desde meados de 2020,
nomeadamente o facto de 63% dos beneficiários do DDR estarem agora em casa com as suas
famílias, a reintegrarem-se na vida civil. Quanto ao tema da reintegração sustentável, é evidente
que as pensões dos beneficiários do actual processo de DDR continuam a ser um ponto central
de acção, contudo, é muito positivo que haja vontade de ambos os lados no sentido de avançar
neste tópico no contexto de uma reforma mais abrangente das pensões.
Com a estação das chuvas a aproximar-se do fim, estamos a trabalhar em estreita colaboração
com representantes do Governo e da Renamo para assegurar que os preparativos para a próxima
ronda de DDR avance de acordo com o cronograma acordado. O empenho continuado de todos
os interessados demonstra a apropriação nacional do processo e que este está ao serviço de
todos os moçambicanos.
Estamos juntos com o povo de Moçambique para garantir que o país se mantém no bom caminho
para alcançar a paz definitiva e a reconciliação nacional.

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

5 April 2022

Today, we had the opportunity to take part in a meeting with the President of Mozambique,
Filipe Nyusi, and the Leader of Renamo, Ossufo Momade. A range of topics were discussed
including the ongoing disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) process, pensions
for DDR beneficiaries and the evolving COVID-19 situation in the country.
During the meeting the leaders commended the solid gains made since mid-2020, notably that
63 percent of DDR beneficiaries are now at home with their families, reintegrating into civilian
life. On the topic of sustainable reintegration, it is clear that pensions for beneficiaries of the
current DDR process remain a central point for action, however, it is very positive that there is
will from both sides for progress on this topic in the context of wider pensions reform.
With the rainy season now nearing its conclusion, we are working closely with representatives
from Government and Renamo to ensure that preparations for the next round of DDR advance
in line with the agreed timeline. The continued commitment of all stakeholders demonstrates
the national ownership of the process and that it serves all Mozambicans.
We stand together with the people of Mozambique to ensure the country remains on track to
achieve definitive peace and national reconciliation.

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

