O que

A RESPEITO DO
DIA DA
IDENTIDADE*

COMEMORAMOS NO
Dia da Identidade ?

O Dia da Identidade é um momento para
parar e pensar nos três (3) fundamentos
da identidade:

O que é

INCLUSÃO— O Dia da Identidade nos
sensibiliza sobre a situação daqueles que
não têm prova de identidade (estimados
em 1 bilhão, com cerca da metade na
África) e reafirma nosso compromisso
de alcançar a inclusão total, para que
ninguém seja deixado para trás.

A Campanha do Dia da Identidade (em inglês
Identity Day, ou ID Day) é o apelo que está sendo
feito às autoridades governamentais de todos
os países do mundo para que elas reconheçam
oficialmente o dia 16 de setembro como o Dia da
Identidade.

PROTEÇÃO— O Dia da Identidade é um
lembrete, para os que têm prova de identidade,
de verificarem se a sua identidade está protegida
contra roubo e a sua privacidade garantida. Ele
reafirma que proteger o nosso bem mais valioso
é uma preocupação constante.

CAMPANHA DO DIA DA
IDENTIDADE ?

Porque o

DIA DA IDENTIDADE
Ter uma prova de identidade é um direito fundamental e
uma necessidade prática para o dia a dia de qualquer ser
humano, especialmente no contexto de transformação
digital da sociedade. Muito poucas construções sociais
desempenham um papel tão fundamental nas nossas
vidas quanto a identidade individual, mas o mundo
não a comemora. Através de um dia comemorativo,
esperamos promover uma narrativa responsável sobre
o bem humano mais importante: a nossa identidade.

Porque

16 DE SETEMBRO ?

Qual o significado desta data ?
A escolha da data de 16 de setembro (16.9) é altamente
simbólica. É em comemoração ao Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 16.9 da ONU, que exige o
fornecimento de uma identidade jurídica para todos até
2030, incluindo o registo de nascimento.

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022

EMPODERAMENTO— O Dia da Identidade
também é uma oportunidade para os que têm
prova de identidade, de verificarem se estão
a colher os melhores frutos da sua identidade,
questionando até que ponto a sua identidade
pode empoderá-los e simplificar as suas vidas
diariamente. É a ocasião ideal para exigir dos
prestadores de serviços que adotem serviços
com base na identidade.

TERMINOLOGIA DO

DIA DA IDENTIDADE
A seguinte terminologia é encorajada quando se refere ao
16 de setembro: “Dia da Identidade”, ou “Dia Nacional da
Identidade” ou “Dia Internacional da Identidade”, dependendo
do contexto do país ou da comunidade. A formulação “Dia da
Identidade Nacional” não é recomendada, pois corre o risco
de criar uma associação do dia com esquemas de Identidade
Nacional (NID) ou dar algumas conotações nacionalistas. O
dia 16 de setembro é um dia para se comemorar a identidade
a nível nacional, em todo o país, não é um dia para comemorar
a identidade nacional.
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O CAMINHO
JÁ PERCORRIDO

Quem mais
Quando foi lançada

A CAMPANHA ?
Quem lançou ?

O apelo para que a identidade tenha um dia de
observância foi iniciado por ID4Africa* na 4ª Reunião
Anual do Movimento ID4Africa em 24 de abril de
2018, em Abuja, Nigéria. O Apelo foi recebido com
entusiasmo pela comunidade global de identidade e
desenvolvimento, que viu nesta iniciativa um grito de
guerra para que fique registado nas nossas mentes a
importância do ODS 16.9 e manter os países focados
na sua realização.
*Saiba mais sobre ID4Africa no final deste documento

APOIA O APELO ?
Mais de 120 organizações internacionais - agências
de desenvolvimento, governamentais, organizações
sem fins lucrativos e instituições de interesse público
- endossaram o Apelo para o Dia da Identidade como
Parceiros da Coalizão.

Tornar-se um Parceiro da Coalizão não é um
compromisso jurídico. É uma maneira eficaz para
uma organização de declarar publicamente seu
apoio e compromisso com a Iniciativa de pedir o
reconhecimento do dia 16 de setembro como o Dia
da Identidade.
Conheça a Coalizão : https://fr.id-day.org/partners
Junte-se à Coalizão: contact@id-day.org

Faça scan para ver uma entrevista do Dr. Joseph
Atick apresentando o significado do Dia da Identidade,
após o seu lançamento em 2018, Abuja, Nigéria.
Ou aceda : https://youtu.be/gMxsYkLAZVM?t=29

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022
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PARCEIROS DA COALIZÃO PARA O DIA DA IDENTIDADE
(Ao 31 de julho de 2022)

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022
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Há algum país que já tenha

ADOTADO OFICIALMENTE O
DIA 16 DE SETEMBRO COMO
O DIA DA IDENTIDADE ?
A Nigéria e a Namíbia reconheceram oficialmente o dia
16 de setembro como o Dia Nacional da Identidade.
Vários outros países africanos estão atualmente no
processo de adoção oficial do 16 de setembro como Dia
Nacional da Identidade.

O Dia da Identidade

SERÁ LEVADO PARA
VOTAÇÃO na Assembleia Geral
da ONU ?

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022

Crédito: Elie Ngiene, finalista do concurso ID Day 2021

Sim, mas não estamos ativamente à procura de uma
votação neste momento. O objetivo atual não é fazer com
que a comunidade internacional vote num dia simbólico
de observância, mas promover a consciencialização e
a compreensão, país por país, sobre como a identidade
pode empoderar as pessoas e como deve ser integrada
na construção de uma sociedade moderna, respeitosa
dos direitos humanos. Acreditamos que a jornada para
a adoção do ID Day é sem dúvida mais importante do
que o destino.
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RECONHECENDO
O DIA DA
IDENTIDADE

AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO

Incentivar as autoridades governamentais a
reconhecer oficialmente o dia 16 de setembro como o
Dia da Identidade
 Representar uma fonte de evidência para o impacto
positivo da identidade na sociedade
 Fornecer apoio financeiro para comemorar o ID Day
 Juntar-se à Coalizão para o Dia da Identidade*
*As principais agências de desenvolvimento são atualmente
membros da Coalizão para o Dia da Identidade (ID Day
Coalition em inglês) e continuam a apoiar o Apelo.

ONGS, SOCIEDADE CIVIL E SETOR PRIVADO

ATORES-CHAVE
A jornada para o progresso do Apelo ao Dia
da Identidade pode variar segundo o contexto
local. Geralmente, porém, ele deve contar com
a dedicação de vários atores cujos papéis são
descritos abaixo:

 Promover os direitos das pessoas a terem uma prova
oficial de identificação e privacidade
 Sensibilizar e educar os constituintes
 Apoiar os esforços nacionais do Dia da Identidade
 Fazer campanha ao lado de governos para promover
a mensagem de que a identidade é importante
 Garantir que o interesse das populações vulneráveis
faça parte da narrativa nacional
 Organizar atividades para celebrar o Dia

AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS*
*Um documento mais detalhado foi criado para orientar as
agências governamentais e ministérios responsáveis pela
identidade em suas campanhas de busca do reconhecimento
nacional oficial do Dia da Identidade em seu país e está
disponível com ID4Africa. Consulte esse documento para
mais detalhes. Para receber uma cópia, por favor envie uma
mensagem para: contact@id4africa.com

 Juntar-se à Coalizão para o Dia da Identidade*
*ONGs e Sociedade Civil podem participar como Parceiros
da Coalizão, enquanto empresas do setor privado, como
fornecedores de soluções, podem participar como Amigos da
Coalizão para apoiar o Apelo.

INDIVÍDUOS

 Declare seu apoio aos esforços nacionais do Dia da
Identidade

 Desempenhar um papel importante no ato de
influenciar os representantes do eleitorado a apoiar o
Apelo para o reconhecimento do Dia da Identidade.

 Crie oportunidades para sensibilizar a população
sobre a identidade

 Juntar-se a outras pessoas ativamente e apoiar as
comemorações do Dia da Identidade, seja fisicamente
ou através das mídias e redes sociais.

 Coordene e colabore com outras agências

 Tornar-se um “Amigo da Coalizão”.

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022
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COMEMORAÇÃO
DO DIA DA
IDENTIDADE
Embora o reconhecimento oficial do Dia da
Identidade seja de suma importância, é essencial
celebrá-lo mesmo antes de ser oficialmente
proclamado no seu país. O que segue são diretrizes
úteis e sugestões que derivam dos 4 primeiros
anos de nossa advocacia ao ID Day.

interesses comerciais. Os patrocinadores devem
aceitar que o ID Day trata do reconhecimento de
um direito humano e que não se destina a ganhos
comerciais.

6.

Concentrar-se na inclusão em todos os setores
da sociedade, grupos de género, idades, classes
sociais, necessidades especiais, etc. Idealmente,
recomendamos que torne seu conteúdo e
eventos acessíveis por meio de linguagem de
sinais, braille, dialetos locais, etc. A identidade é
universal, e assim deveriam ser os esforços para
reunir a todos.

7.

Convidar lideranças políticas para os eventos,
tanto representantes do governo quanto da
oposição. Enfatize a natureza não política do Dia
da Identidade.

8.

Preparar kits de imprensa e convidar
representantes de meios de comunicação a
participar.

9.

Procurar participação visível e endosso de
influenciadores de redes sociais, figuras do
desporto, líderes religiosos e comunitários,
atores, músicos e celebridades respeitadas em
geral.

10.

Estar preparado para responder a perguntas
factuais sobre a lacuna de identidade no seu país,
o progresso que está sendo feito e a importância
da identidade na modernização da sua nação.

11.

Construir incentivos para a participação
da população (alimentação e bebidas,
entretenimento, brindes, sorteios, etc.).

12.

Manter a flexibilidade em termos de natureza e
formato da(s) celebração(ões), mas definindo a
expectativa de que o país comemore o Dia da
Identidade todos os anos.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
para organizar com sucesso as
comemorações do Dia da
Identidade

Ao planear as atividades para o Dia da Identidade,
recomendamos que tenha em mente os seguintes
princípios, de modo a ser fiel ao espírito das celebrações
do ID Day:

1.

Estabelecer um comité diretor nacional para o
Dia, incluindo representantes de outras partes
interessadas na identidade, bem como do setor
privado, ONGs, sociedade civil, etc.

2.

Concentrar as atividades na consciencialização
sobre a identidade em todos os setores da
sociedade, particularmente o importante papel
que ela desempenha, e a importância de tê-la e
protegê-la.

3.

Organizar atividades centradas nas pessoas
que destaquem os direitos humanos e legais, e
que coloquem as necessidades das pessoas em
primeiro lugar.

4.

Procurar parcerias e colaborações com outras
agências, sociedade civil e ONGs.

5.

Procurar patrocínios do setor privado e entidades
comerciais. No entanto, tome cuidado para não
dar a impressão de que o ID Day é motivado por

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022

SUGESTÃO DE ATIVIDADES
Abaixo estão algumas atividades que foram realizadas
em vários países para comemorar o Dia da Identidade.
Esses exemplos pretendem mostrar o que pode ser
feito e ajudar a estimular novas ideias. No entanto,
eles não devem ser vistos como um modelo único para
todos. Espera-se que as restrições e contextos locais
determinem a forma mais apropriada e precisa de
celebração(ões) para cada país.
N.B. As atividades não estão limitadas ao 16 de
setembro, mas podem ser realizadas em qualquer dia,
anterior ou mesmo posterior ao Dia.
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1. CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO
• Organizar entrevistas nos media (TV, rádio) para
aumentar a consciencialização
• Emitir comunicados de imprensa para os media,
pelo menos 1 dia antes do 16 de setembro,
convidando-os a participar nas festividades
• Preparar e partilhar kits de imprensa e artigos que
destaquem o impacto positivo da identidade na vida
das pessoas
• Realizar campanhas nas redes sociais (eventos
ao vivo no YouTube/ Facebook/ Instagram,
publicação de mensagens comemorativas, iniciar
uma tweetstorm, etc). Comece a publicar com pelo
menos 2 semanas de antecedência com lembretes
e anúncios do que será esperado no dia
• Produzir conteúdo (vídeos, anúncios de utilidade
pública, outros anúncios, flyers, cartazes etc.) para
partilha em escritórios, escolas, murais, televisão,
rádio, redes sociais, etc.
• Produza podcasts focados na importância do Dia
da Identidade e da identidade em si.

2. EVENTOS PÚBLICOS
• Cerimónias oficiais
ministerial, etc.)

(nível

nacional,

nível

• Discursos públicos de líderes locais, regionais,
nacionais e internacionais
• Prémios especiais para reconhecer os campeões
comunitários da identidade
• Performances culturais que destacam
diversidade da identidade do seu país

a

• Concertos, feiras, festivais de música e cinema
• Eventos desportivos como maratonas, torneios,
etc.
• Desfiles e marchas

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022
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The Honourable Minister of Communications and Digital Economy,
Professor Isa Ali Ibrahim (Pantami) FNCS, FBCS, FIIM
felicitates with the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces,
Muhammadu Buhari, GCFR
on the commemoration of the

3rd

NATIONAL
IDENTITY DAY

2 21

THEME:
Identity, a tool for Sustainable
Digital Economy & National Security

16

September

2 21

11am
prompt

Banquet Hall
Presidential Villa,
Abuja, Nigeria

Legal Identity is a human right
NIN is your Identity - Enrol & be Identied for life
Enrolment is free. Report extortion: actu@nimc.gov.ng or Call 0913 495 9533
Proudly Sponsored by:

www.id-day.org
www.nimc.gov.ng

nimc_ng

NIMC

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022
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3. SUBSÍDIOS ESPECIAIS E PRIVILÉGIOS
• Implantar equipas móveis de registo em áreas
que precisam aumentar o registo de nascimento
e/ou em locais estratégicos para aumentar a
consciencialização.
• Isenção ou redução de taxas para registo,
substituição de bilhetes de identidade perdidas ou
danificadas, obtenção de certidões de nascimento,
etc.
• Incentivar grupos do setor privado a oferecer
produtos e serviços no Dia da Identidade e promover
o conceito desse tipo de vendas.
• Fazer com que as operadoras de telecomunicações
enviem uma mensagem de texto em massa para os
seus assinantes a desejar a todos um Feliz Dia da
Identidade.

4. EVENTOS EDUCACIONAIS
• Fazer com que os funcionários das partes interessadas em identidade
visitem o maior número possível de escolas em todo o país para educar
os alunos sobre identidade, o seu papel na sociedade e a importância
do registo e a proteção da identidade.
• Organizar reuniões com os principais interessados.
• Organizar workshops, seminários, palestras públicas para estimular
o debate e o diálogo em torno das prioridades de identificação da sua
nação.

5. CONCURSOS
Organizar concursos criativos para
estimular a expressão artística sobre
identidade (escrita, música, cinema,
arte, poesia, etc.). Esses eventos
oferecem excelentes oportunidades
de parceria com organizações do setor
privado dispostas a apoiar por meio de
patrocínio. A montagem de um painel de
juízes para selecionar os vencedores
permitirá o envolvimento dinâmico de
vários grupos da sociedade.

Se precisar de orientação para organizar o seu evento do Dia da Identidade, entre em contato connosco : contact@id-day.org
*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022
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OUTRAS INFORMAÇÕES
A página de recursos e atividades do Dia da
Identidade no site do ID Day (www.id-day.org/)
fornece informações para download e um arquivo
de atividades que foram realizadas no passado
para comemorar o dia 16 de setembro como o Dia
da Identidade. Ao comemorar o Dia da Identidade,
incentivamo-lo a compartilhar fotos e vídeos das
suas atividades connosco para que possamos
continuar desenvolvendo a página Atividades.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Para obter mais informações, faça scan dos códigos
QR abaixo ou visite : www.id-day.org/

RECURSOS
PARA O ID DAY

ATIVIDADES
ANTERIORES
DO ID DAY

PARA COMPARTILHAR AS SUAS
ATIVIDADES CONNOSCO
envie uma mensagem para : contact@id-day.org

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022
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SOBRE
ID4AFRICA
Fundado em 2014, ID4Africa é um Movimento Pan-Africano que ajuda as nações africanas a construir sua capacidade
estratégica, necessária para desenvolver ecossistemas de identidade robustos e responsáveis ao serviço do
desenvolvimento e da ação humanitária. Desde o início, o ID4Africa tem defendido a identidade para todos, não apenas
como um direito jurídico (consistente com o ODS 16.9), mas também como uma necessidade prática de acesso aos
serviços. O Movimento acredita que esquemas de identidade inclusivos baseados no respeito à privacidade e aos
direitos humanos são essenciais para o crescimento económico e para a transformação digital do governo.
ID4Africa aproveita o seu poder de convocação e desenvolve a sua comunidade e conteúdo de capacitação, através
das suas duas principais plataformas de crowdsourcing (participação colaborativa), para produção e disseminação
de conhecimento: Uma reunião geral física, que une a comunidade global ID4D num país africano, diferente a cada
ano, e uma reunião virtual, através de uma plataforma que envolve a comunidade várias vezes por mês, para tratar de
questões pertinentes e oportunas, e para produzir episódios de melhores práticas e orientações temáticas, conhecidos
como LiveCasts. Estes episódios LiveCast estão disponibilizados no canal YouTube de ID4Africa como bens públicos
digitais: https://www.youtube.com/c/ID4AFRICAMEDIA/featured
Hoje, o ID4Africa conta com 48 países africanos como membros formais. Eles fornecem governança e direção para o
Movimento através da nomeação de um Embaixador ID4Africa, e de um adjunto, selecionados entre os funcionários
públicos de cada país. A comunidade ID4Africa cresceu para mais de 12.000 especialistas e profissionais ativos, que
representam governos africanos e internacionais, agências de desenvolvimento, indústria, sociedade civil, ONGs e
academia, de quase 150 países ao redor do mundo.

SIGA-NOS
ID4AFRICA MEDIA

PARA MAIS INFORMAÇÕES
www.id4africa.com

*Neste documento:
‘identidade’, e ‘prova de identidade’,
‘Dia da Identidade’ e ‘ID Day’ são usados de forma intercambiáveis
©ID4Africa 2022

Linkedin.com/company/id4africa
@ID4Africa
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