
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 

Maputo, 19 de Julho de 2022 

 

Ontem, o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou a nomeação de uma 
figura-chave da oposição, Raúl Domingos, como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 
junto da Santa Sé. Este gesto do Presidente Nyusi é um momento histórico para o país, pois marca 
a primeira vez que um membro da oposição é nomeado embaixador; um cenário inimaginável 
há poucos anos atrás. Esta é mais uma evidência dos avanços que têm sido feitos pelo Governo 
para construir um Moçambique mais inclusivo e é um exemplo do compromisso contínuo com o 
processo de paz e reconciliação nacional. 

A importância que o Governo atribui à inclusão também foi evidente ao longo da implementação 
do Acordo de Maputo de Paz e Reconciliação Nacional. Nos últimos dias, mais trinta e seis 
desmobilizados da Renamo assumiram funções na Polícia da República de Moçambique. O 
sucesso deste processo de paz mereceu elogios internacionais pela abordagem holística e 
inclusiva em cada estágio de sua implementação. 

Elogiamos o Presidente Nyusi e as Partes, pelo seu empenho contínuo na construção de um 
Moçambique diferente. Com esta paz, Moçambique está no caminho para um futuro mais 
próspero. 

 

Mirko Manzoni 

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

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 

Maputo, 19 July 2022  

 

Yesterday, the President of the Republic of Mozambique, Filipe Nyusi, announced the nomination 
of a key opposition figure, Raúl Domingos, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to 
the Holy See. This move by President Nyusi is a historic moment for the country as it marks the 
first time that a member of the opposition has been nominated as Ambassador; an unimaginable 
scenario only a few short years ago. It is further evidence of the strides that have been made by 
the Government to build a more inclusive Mozambique and is an example of the continued 
commitment to the peace and national reconciliation process.  

The importance that the Government places on inclusivity has also been evident throughout the 
implementation of the Maputo Accord for Peace and National Reconciliation. In recent days, 
thirty-six more demobilised Renamo officers took up their duties in the Mozambique Police 
Force. The success of this peace process has garnered international praise for the holistic and 
inclusive approach through each stage of implementation.   

We commend President Nyusi and the Parties, for their continued commitment to building a 
different Mozambique. With this peace, Mozambique is on the path to a more prosperous future.   

 

Mirko Manzoni 

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

  


