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Todas as atividades envolvidas na obtenção

de 

recursos novos e adicionais para a 

organização

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS — O que é isso?



▪ Garante a continuação da provisão de serviços da organização 

aos cidadãos

▪ Promove a sustentabilidade organizacional

▪ Permite melhoria e expansão de produtos e serviços fornecidos 

pela organização

▪ Mantém a relevância conforme o sistema de governança pública 

passa por mudanças e melhorias 

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 



Mobilização de recursos — substitui o termo mais tradicional e restrito “arrecadação de fundos”; a palavra “recursos” se 

refere não apenas a fundos, mas também a recursos humanos, bens e serviços. 

Parceiro de recursos — substitui “doador”; a palavra “parceiro” enfatiza o valor da parceria/aliança estratégica igualitária 

entre o provedor de recursos e o implementador do programa 

Exemplos dos diferentes tipos de recursos: 

Recursos financeiros Recursos humanos Mercadorias e serviços 

Orçamento governamental 
Apoio por ministérios e outros 

órgãos governamentais 

Equipamento de TIC, escritório e 

veículos 

Sistema da ONU mais amplo
Recrutamento por agências 

internacionais 
Patrocínio de eventos 

Concessões de agências 

internacionais de 

desenvolvimento 

Profissionais associados, 

voluntários, estagiários etc.

Instalações de design e 

impressão, instalações de 

comunicação, tempo de 

transmissão

Empréstimos de instituições 

financeiras internacionais 
Parceiros locais 

Treinamentos e serviços de 

consultoria técnica/financeira 

Fundações ou setor privado Equipamentos inovadores 



▪ A administração pública está se tornando cada vez mais digitalizada 

▪ Os sistemas de TIC dos ministérios ou das agências 

governamentais garantem a interoperabilidade de dados  

▪ Há uma crescente demanda por dados de identidade 

▪ O papel dos dados de registro civil está mudando e se 

tornando fonte central de dados de identidade atualizados

Efeitos do desenvolvimento tecnológico mais recente na governança pública  



CONCESSÕES SOCIAIS

Listas de distribuição precisas exigem:

▪ Dados de identidade dos usuários do 

serviço

▪ Data de nascimento dos usuários do 

serviço 

▪ Relacionamentos familiares dos 

usuários 

do serviço 

▪ Informações sobre beneficiários 

falecidos

Dados de identificação dos registros civis

são importantes para:



IDENTIFICAÇÃO

Evidência de informações de identidade:

▪ Data de nascimento 

▪ Nome e sobrenome 

▪ Nomes dos pais 

▪ Prova de casamento ou divórcio

▪ Dados sobre usuários de IDs que já 

faleceram

Dados de identificação dos registros civis

são importantes para:



▪ Listas de eleitores

▪ Serviços governamentais 

eletrônicos 

▪ Serviços de saúde 

▪ Tributação

▪ Endereço de residência

Dados de identificação dos registros civis

são importantes para:



1 — Proteção à saúde

2 — Autoridade nacional de identificação

3 — Listas de eleitores 

4 — Distribuição de concessões sociais 

5 — Autoridade fiscal 

Enquete

Na sua opinião, qual serviço governamental será mais 

beneficiado pela atualização dos dados de identificação no 

registro civil?



MOBILIZAÇÃO 
DE RECURSOS

olhar interno

Mapeamento de recursos existentes 

• Capacidades técnicas 

• Recursos humanos

• Recursos de outras partes interessadas com responsabilidades pelo 
registro civil (instalações do setor de saúde, notificadores das 
comunidades locais etc.)

• Know-how 

Avaliação realista da capacidade de cumprir com o 
mandato da agência 

• Taxas de registro dos eventos vitais (quanto falta para cobertura total)

• Sistema de armazenamento e processamento dos eventos vitais 
registrados (papel versus digital)

• Cronogramas de registro

Avaliação da preparação da agência para o 
compartilhamento de dados digitais com outras partes 
interessadas do governo 



MOBILIZAÇÃO 
DE RECURSOS

olhar interno

•Metas para as taxas de registro

•Transição do processamento em papel para o 
processamento digital

•Uso das informações de registro em um contexto 
governamental mais amplo

•Habilidades de know-how adquiridas  

Definição da visão de futuro da 
agência 

• Como as taxas de registro podem melhorar 

• Como alcançar a transformação digital  

• Interoperabilidade com outros sistemas 
governamentais 

Áreas nas quais deve ocorrer uma 
transformação para o alcance da 
visão

• Recursos técnicos 

• Recursos humanos 

• Experiência adquirida

• Cooperação com outras partes interessadas  

Recursos necessários para alcançar 
as visões 



MOBILIZAÇÃO 
DE RECURSOS

olhar interno

Produtos 

•Estratégia de desenvolvimento de agência 

• Artigos de pesquisa sobre:

• CRVS e identidade jurídica

• CRVS e identificação aprimorada

• CRVS e precisão das listas de eleitores 

• CRVS e distribuição de concessões sociais 

• CRVS e gerenciamento de impostos 

• CRVS e mobilidade além das fronteiras 

• …

Metas

• Mobilize outras agências governamentais em relação ao valor do 
CRVS na prestação dos serviços  

• Participar ou promova o mecanismo de coordenação da 
interoperabilidade de dados

• Criar consciência e compromisso político a um nível 
governamental para o fortalecimento do sistema CRVS. 



1 — Estratégia de desenvolvimento da 

agência

2 — Plano de ação para a melhoria dos 

serviços da agência 

3 — Documento está sendo desenvolvido 

atualmente 

4 — Não há documentos desse tipo 

Enquete

Qual tipo de documento estratégico para o fortalecimento da 

capacidade da sua agência você desenvolveu recentemente?



Coordenação com agências governamentais

•Gabinete do governo

•Ministério da Fazenda

•Ministério da Saúde

•Autoridade nacional responsável por documentos de 
identidade e passaporte

•Autoridade de serviços sociais 

•Autoridade fiscal 

•Comissão eleitoral 

•Autoridade de coordenação dos serviços governamentais 
eletrônicos 

Organizações da sociedade civil

• Faça parceria com organizações da sociedade civil em que os 
objetivos se alinham para sensibilizar a população quanto ao 
valor dos dados CRVS para uma ampla gama de serviços   

MOBILIZAÇÃO 
DE RECURSOS

olhar interno



MOBILIZAÇÃO 
DE RECURSOS
olhar externo

Coordenação com parceiros de desenvolvimento 

Sistema da ONU Suporte financeiro 

UNICEF Fortalecimento do registro de nascimento 

OMS Fortalecimento do registro de óbito 

UNECA Suporte técnico 

UNDP Sistema de gerenciamento de dados

IOM Sistema de gerenciamento de dados 

Força-Tarefa de Identidade 
Jurídica da ONU 

Coordenação de intervenções da ONU para o fortalecimento do 
registro civil em nível de país 

ID4D do Banco Mundial Vínculos entre registro civil e identificação

Mecanismo de Financiamento 
Global (GFF) do Banco Mundial 

Fortalecimento dos sistemas de registro civil 

Banco Africano de 
Desenvolvimento

Fortalecimento dos sistemas de registro civil 

Estratégias vitais Registro de óbito 

Centro de excelência do 
International Development 
Research Centre (IDRC)

Suporte técnico 



Geração do compromisso governamental com o 
fortalecimento da agência CRVS 

•Organize eventos nacionais com representantes governamentais de alto 
nível e parceiros de desenvolvimento para aumentar o perfil do CRVS 
em melhorias relacionadas a:

•Governança pública 

•Saúde pública

•Confiança no processo eleitoral

• Acesso aos direitos e serviços, incluindo concessões sociais 

•Principais organizações da sociedade civil na mobilização de apoio 
público para a melhoria das capacidades de CRVS  



Coordenação com parceiros de desenvolvimento para garantir a adesão 
política para o financiamento do fortalecimento da capacidade de CRVS

• Desenvolvimento de planos de ação custeados para a implementação de estratégias de 
melhoria de CRVS 

• Organização de eventos internacionais para expor as partes interessadas nacionais com 
boas práticas dos outros países 

• Coordenação com o governo para o desenvolvimento de memorandos de compreensão e 
projetos concretos implementados/financiados por parceiros de desenvolvimento

• Fornecimento de propostas bem fundamentadas e informadas para expandir o 
orçamento dos custos de funcionamento e reforma da agência CRVS   



Reformas no registro civil — Quirguistão 

• Instabilidade política devido a listas de eleitores oscilantes 

• A agência de identificação e registro civil desenvolve a estratégia de digitalização dos dados cadastrais e cria o 
registro da população  

• Parceiros de desenvolvimento, sociedade civil e agências organizam reuniões ou eventos de alto nível 

• O presidente e o governo decidem que o financiamento do desenvolvimento de registro da população é a 
principal prioridade para aprimorar as listas de eleitores 

• Fundos garantidos no orçamento do governo com o apoio da Agência de Desenvolvimento da Coreia e da 
Comissão Europeia 



Reformas do registro civil — Nepal  

• Alta taxa de nascimentos não registrados nas áreas rurais 

• A agência de registro civil e a UNICEF organizam uma distribuição de 
concessão para menores com base nos registros civis 

• O uso bem-sucedido dos dados de registro civil para a criação de listas de 
distribuição permite que o governo a utilize o registro civil para a 
distribuição em todo o país

• Com a demanda por dados de identificação dos outros sistemas 
governamentais, o governo do Nepal decide criar um registro nacional da 
população tendo como núcleo o registro civil 

• Para criar o registro da população, o governo recebe um empréstimo do 
Banco Mundial no valor de USD 323 milhões 



MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOSFortalecimento dos sistemas CRVS

OBRIGADO 


