
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

 

Maputo, 1 de Dezembro de 2022 

  

Hoje, é com satisfação que elogiamos mais uma vez a demonstração de colaboração constante e 
empenho no diálogo por parte do Governo e da Renamo na implementação continua do Acordo 
de Maputo de Paz e Reconciliação Nacional. Os constantes esforços das Partes no sentido de 
assegurar a conclusão da fase de atividades de desarmamento e desmobilização no âmbito do 
processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) dentro das próximas semanas 
é exemplo do poder do diálogo no espírito de uma verdadeira reconciliação. A implementação 
do Acordo de Maputo é histórica e exige liderança, coragem e uma visão de futuro sustentada 
por uma autêntica confiança mútua.  

Ao aproximarmo-nos do fim da fase de desmobilização e desarmamento, estamos empenhados 
em assegurar que os combatentes remanescentes sejam apoiados no seu caminho de 
reintegração, para que possam iniciar o novo ano rodeados pelas suas famílias e no conforto das 
suas comunidades. 

Apelo as partes e a todos os intervenientes para que se mantenham focados e façam a sua parte 
no que respeita ao alcance da paz definitiva em Moçambique. O Grupo de Contacto, a 
comunidade internacional e as Nações Unidas continuam empenhados em apoiar Moçambique 
em prol de uma paz definitiva e de um futuro promissor. 

 

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 

 

Maputo, 1 December 2022 

 

Today, we are pleased to commend once again the demonstration of continued collaboration 
and commitment to dialogue by the Government and Renamo in the ongoing implementation of 
the Maputo Accord for Peace and National Reconciliation. The Parties’ ongoing efforts to ensure 
the conclusion of the disarmament and demobilisation activities phase of the disarmament, 
demobilisation and reintegration process (DDR) in the coming weeks is an example of the power 
of dialogue in the spirit of true reconciliation. The implementation of the Maputo Accord is both 
historic and demands leadership, courage and a forward-looking vision underpinned by true 
mutual trust.  

As we approach the end of the demobilisation and disarmament phase, we are committed to 
ensuring the remaining combatants are supported on their reintegration journey so they may 
welcome the new year surrounded by family and in the comfort of community. 

I call on both parties and all stakeholders to remain focused and to do their part in advancing 
definitive peace in Mozambique. The Contact Group, the international community and the 
United Nations remain committed to supporting Mozambique towards a definitive peace and 
bright future. 

 

Mirko Manzoni 

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

  


