
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 

Cabo Delgado, 17 de Agosto de 2022 

É com prazer que hoje comunicamos um feito significativo no processo da paz. A desmobilização 
de 444 ex-combatentes e o encerramento da base da Renamo no distrito de Montepuez, 
província de Cabo Delgado. Assim, marca-se o encerramento da décima terceira base e, com este 
desenvolvimento, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) atinge 
77% dos beneficiários do DDR. Estas mulheres e estes homens estão agora na sua jornada de 
reintegração na sociedade civil.  

A estabilização da situação de segurança na província durante o último ano tornou possível o 
feito de hoje, e o encerramento desta base dá-nos uma esperança renovada de que a paz e a 
estabilidade estão a regressar à região. É também reflexo de como o modelo de construção da 
paz do país, através de soluções nacionais e regionais, está a funcionar.  

À semelhança de todo o processo de DDR, a decisão de proceder ao encerramento da base foi 
acordada conjuntamente pelo Governo e pela Renamo, com as actividades de campo 
supervisionadas pela Comissão de Assuntos Militares e pelos Grupos Técnicos Conjuntos. 
Louvamos a contínua colaboração positiva entre o Governo e a Renamo.  

Ao aproximarmo-nos da conclusão da fase de desarmamento e desmobilização da 
implementação do Acordo de Maputo de Paz e Reconciliação Nacional, temos de prosseguir com 
os nossos esforços para apoiar a reintegração. A paz em Moçambique traz benefícios a todos os 
sectores da sociedade e todas as partes interessadas podem contribuir para a inclusão da paz. O 
apoio às necessidades de reintegração a longo prazo destas mulheres e destes homens 
historicamente marginalizados no espírito da construção de uma paz inclusiva é fundamental 
para consolidar a paz definitiva e a reconciliação nacional.  

As Nações Unidas continuam empenhadas em apoiar o povo de Moçambique na construção de 
um futuro mais próspero. 

 

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 

 

Cabo Delgado, 17 August 2022 

Today, we are pleased to report a significant achievement in the peace process. The 
demobilisation of 444 former combatants, and the closure of the Renamo base in Montepuez 
district, Cabo Delgado province. This marks the thirteenth base closure to take place, and, with 
this development, the disarmament, demobilisation, and reintegration (DDR) process has 
reached 77% of all DDR beneficiaries. These women and men are now on their reintegration 
journey into civil society.  

The stabilisation of the security situation in the province over the last year made today’s 
achievement possible, and this base closure provides us with renewed hope that peace and 
stability is returning to the region. It is also a reflection of how the country’s model of building 
peace through national and regional solutions is working.  

As has been the case throughout the DDR process, the decision to proceed with the base closure 
was jointly agreed by the Government and Renamo, with field activities supervised by the 
Military Affairs Commission and the Joint Technical Groups. We commend the continued positive 
collaboration between the Government and Renamo.  

As we near the conclusion of the disarmament and demobilisation stage of implementation of 
the Maputo Accord for Peace and National Reconciliation, we must continue our efforts to 
support reintegration. Peace in Mozambique brings benefits to all sectors of society, and all 
stakeholders can contribute to embedding peace. Supporting the longer-term reintegration 
needs of these historically marginalised women and men in the spirit of building an inclusive 
peace is key to consolidating definitive peace and national reconciliation.  

The United Nations remains committed to supporting the people of Mozambique in building a 
more prosperous future. 

 

Mirko Manzoni 

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


