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PRESS RELEASE 
 

Joint Statement of the Personal Envoy of the UN Secretary-General for Mozambique and 
the UN Resident Coordinator in Mozambique on the occasion of the Day of Peace and 

Reconciliation 
 
 
 

Maputo, 4 October 2022 - In celebration of the Day of Peace and Reconciliation, the Personal Envoy of the 

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

United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for  Mozambique, Myrta Kaulard, 

commend the Government of Mozambique and Renamo for their  continued use of dialogue to advance peace 

and national reconciliation, the only avenue towards  definitive peace and sustainable development.  

 

The 2019 Maputo Accord for Peace and National Reconciliation is employing an innovative approach 

whereby the leaders of both sides have continuously steered the process, placing national  interests at the 

forefront of discussions. Since the beginning, both parties have shown empathy and  respect for one another, 

components which were essential for building trust and paving the way for  successful negotiations. As 

Mozambique prepares to assume its seat as a non-permanent member of the UN Security Council, the 

country has an opportunity to bring to the world stage its own experiences of using dialogue as a tool for 

creating a culture of peace. 

 

National ownership and broad local participation have been critical to promoting a successful and  inclusive 

peace and reconciliation process in Mozambique. As we celebrate  this extraordinary progress, we encourage 

women, men, youth, civil society actors and community and religious  leaders to support and celebrate peace 

at the everyday level. When everyone embraces peace, it  becomes a culture, when peace becomes culture, it 

is given its greatest chance to succeed. 

 

The United Nations remains committed to supporting Mozambicans in their pursuit of a peaceful,  sustainable 

and prosperous future for all. 

 
 

[End]  
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Helvisney Cardoso  
Communications and Coordination Advisor, UN Mozambique                                  
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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Declaração Conjunta do Enviado Pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas para 
Moçambique e da Coordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique por 

ocasião do Dia da Paz e Reconciliação Nacional 
 

 
 

Maputo, 4 de Outubro de 2022 - Em celebração do Dia da Paz e Reconciliação, o Enviado Pessoal do 

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

a Coordenadora Residente das Nações Unidas e Coordenadora Humanitária para Moçambique, Myrta 

Kaulard, elogiam o Governo de Moçambique e a Renamo pelo seu uso continuado do diálogo para fazer 

avançar a paz e a reconciliação nacional,  o único caminho rumo à paz definitiva e ao desenvolvimento 

sustentável.  

 

O Acordo de Maputo de Paz e Reconciliação Nacional de 2019 está a empregar uma abordagem inovadora 

em que os líderes de ambas as partes têm conduzido o processo continuamen te, colocando os interesses 

nacionais em primeiro plano nas discussões. Desde o início, ambas as partes têm demonstrado empatia e 

respeito uma pela outra, componentes essenciais para estabelecer a confiança e abrir o caminho para o 

sucesso das negociações. Neste momento em que Moçambique se prepara para assumir o seu lugar como 

membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, o país tem agora a oportunidade de fazer 

chegar à cena mundial as suas próprias experiências de  utilização do diálogo como instrumento para a 

criação de uma cultura de paz.  

 

A apropriação nacional e a vasta participação local têm sido fundamentais para a promoção de um processo 

de paz e reconciliação bem sucedido e inclusivo em Moçambique. Ao celebrarmos este extraordinário 

progresso, encorajamos mulheres, homens, jovens, membros da sociedade civil e líderes comunitários e 

religiosos a apoiarem e celebrarem a paz no dia-a-dia. Quando todos abraçam a paz, ela passa a ser uma 

cultura, quando a paz se torna cultura, é quando tem mais chances de sucesso.  

 

As Nações Unidas continuam empenhadas em apoiar os moçambicanos na busca de um futuro pacífico, 

sustentável e próspero para todos.   

 

 

 

[Fim]  

 

CONTATO PARA A IMPRENSA  
 
Helvisney Cardoso  
Conselheiro de Comunicação e Coordenação, ONU Moçambique   

+258 840448997; helvisney.cardoso@one.un.org   


