
A Organização Internacional para as Migrações (OIM), acolhe a primeira Conferência Regional 
de Identidade Legal para os Estados membros da Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) – Maputo, Moçambique 
 
20 de Abril de 2022 Maputo – O objectivo deste evento, que será o primeiro do género na 
região da SADC, será iniciar uma conversa regional sobre a importância da Identidade Legal no 
contexto da Mobilidade Global e Gestão de Fronteiras, os seus desafios e potencial para facilitar 
a migração e promover o comércio na Região da SADC, salvaguardando os direitos dos 
migrantes, pessoas deslocadas internamente (IDPs) e outros cidadãos. 
 
No contexto do aumento da mobilidade global, o acesso à prova de Identidade Legal é primordial 
para proteger os direitos dos migrantes e permitir a migração segura e regular no interesse dos 
migrantes, bem como das comunidades e países de origem, de trânsito e de destino. 
 
O envolvimento da OIM na Identidade Legal é construído em torno dos seus quatro pilares 
estratégicos para 1) apoiar o desenvolvimento de soluções para os Estados membros emitirem 
certidões de nascimento, documentos de identidade, certificados de cidadania e documentos de 
viagem; 2) apoiar os migrantes sem documentos de identidade legal; 3) apoiar os sistemas 
nacionais de registo civil e de gestão da identidade para facilitar a migração e a mobilidade; e 4) 
fornecer liderança de pensamento sobre o nexo entre migração, deslocação e identidade legal, 
incluindo o seu impacto na protecção dos migrantes e no acesso a serviços básicos. 
 
"Moçambique, como muitas outras nações em todo o mundo, enfrentam desafios relacionados 
com o acesso a documentos de Identidade Legal por migrantes e populações deslocadas, criando 
limitações ao pleno gozo dos seus direitos. Esta conferência regional lançará as bases para uma 
discussão regional que definirá passos sólidos para o desenvolvimento de estratégias nacionais e 
regionais em matéria de Identidade Legal, que facilitarão a migração e promoverão o comércio 
na região da SADC, aproveitando assim todo o potencial de migração regional para o 
desenvolvimento", afirmou Laura Tomm-Bonde, Chefe de Missão da OIM em Moçambique. 
 
Para desenvolver programas de identidade legal, a OIM recorreu aos conhecimentos 
especializados e institucionais existentes em gestão de identidade para aconselhar os Estados 
membros sobre as especificações das suas infraestruturas nacionais de sistema de identidade 
digital e a conceção de processos específicos de registo digitalizados, cumprindo 
simultâneamente as normas e princípios internacionais aplicáveis. 
 
Este evento reúne 70 especialistas técnicos dos 16 países da SADC para refletir em conjunto 
sobre a identidade jurídica e o seu impacto na vida de populações vulneráveis, como pessoas 
deslocadas internamente e migrantes. A conferência será a ocasião para chamar a atenção para a 
importância da identidade legal num conjunto de contextos, desde a segurança e deslocação 
orientada para o ambiente até à mobilidade global. A Identidade Legal não só promoverá o 
acesso aos direitos fundamentais, como também aumentará a mobilidade, comércio mais seguro 
e controlado na região, contribuindo assim dando proveito do potencial de migração para o 
desenvolvimento. 
 



Dada a relevância do evento e o seu impacto significativo na região, o evento contará também 
com a presença de representantes de organizações internacionais como a União Africana, a 
Interpol, as instituições académicas, bem como a Comunidade Diplomática em Moçambique, o 
sector privado, o Banco Mundial e outras agências das Nações Unidas. 
 
A conferência visa aumentar a sensibilização das autoridades nacionais para a importância da 
Identidade Legal no contexto da mobilidade regional e global. O evento será a base de uma 
discussão regional para partilhar estratégias e experiências práticas para fortalecer as abordagens 
nacionais à identidade legal, reforçando ao mesmo tempo o acesso à documentação civil aos 
migrantes e pessoas deslocadas internamente. 
 
Esta lacuna de identidade global é reconhecida na Agenda 2030 que estabeleceu um objectivo 
específico dentro dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Objectivo 16.9 – 
"identidade legal para todos, incluindo o registo de nascimento, até 2030". Este facto é ainda 
reforçado pelo Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM) - Objetivo 4 - 
"Garantir que todos os migrantes têm provas de identidade legal e documentação adequada". 
 
A iniciativa é cofinanciada pela OIM e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação 
Alemã (GFFO). Através desta conferência, a OIM confirma o seu compromisso como membro 
da Task Force (UNLIA) da Agenda de Identidade Legal das Nações Unidas. 
 
Agência da ONU para as Migrações em Moçambique compromete-se a parceria com o Governo 
de Moçambique "para não deixar ninguém para trás" (UN Legal Identity Agenda). 
 
 
 
 

https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/

