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

19 de dezembro de 2020
Com o objetivo de buscar a paz na região centro de Moçambique, viajei para me encontrar com
o General Mariano Nhongo da Junta Militar da Renamo (JMR). Apesar das dificuldades para uma
reunião física posso confirmar o contato com ele e agradeço a sua disponibilidade para o diálogo
e a sua proposta em enviar os seus representantes para iniciar o referido diálogo.
O Acordo de Maputo para a Paz e Reconciliação Nacional foi uma conquista marcante para o país
e continuaremos no caminho para a sua implementação.
As armas não são a solução e não podem ser a língua oficial de uma nação que merece a paz.
O diálogo é o único caminho a seguir e encorajo todas as partes a evitar o uso de violência para
expressar suas queixas. A JMR deve parar todos os ataques antes de qualquer diálogo e todos os
atores devem agir no interesse exclusivo da paz.

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

19th December 2020
With the aim of pursuing peace in the central region of Mozambique I had travelled to meet with
General Mariano Nhongo of the Renamo Military Junta (RMJ). Despite difficulties in a physical
meeting I can confirm contact with him and I welcome his availability for dialogue and his
proposal to send his representatives to initiate said dialogue.
The Maputo Accord for Peace and National Reconciliation was a hallmark achievement for the
country and we will continue on the path to its implementation.
Guns are not the solution and cannot be the lingua franca of a nation that deserves peace.
Dialogue is the only way forward and I encourage all parties to refrain from using violence to air
their grievances. RMJ must stop all attacks in advance of any dialogue and all actors should act in
the sole interest of peace.

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

