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Solução de Registro Civil da HID 
Global Potencializa a Transformação 
de Antígua e Barbuda em uma 
Sociedade Digital
Antígua e Barbuda é uma nação composta por ilhas gêmeas nas Índias Ocidentais, localizada 
dentro da cadeia de ilhas que separa o Mar do Caribe do Oceano Atlântico. O país tem uma 
população estimada de 100.000 habitantes e uma economia que depende fortemente do turismo. 
O setor público é um grande facilitador do crescimento econômico e do desenvolvimento do país 
por meio do emprego direto de mais de 10% da população, da execução de projetos primordiais 
e suas operações gerais.

D E S A F I O S

No intuito de diversificar e desenvolver a economia do país, o Governo de Antígua e Barbuda 
(GOAB) tinha como objetivo estratégico, tornar mais fácil para os cidadãos conduzirem seus 
negócios e obterem serviços governamentais online. O GOAB também reconheceu que 
estabelecer uma identidade segura para seus cidadãos, representava um pré-requisito para a 
evolução em uma economia digital e um E-Governo (governo digital).

Antígua e Barbuda dispunha de sistemas de registro majoritariamente manuais, que eram 
trabalhosos e exigiam o gerenciamento e a atualização de grandes livros, conhecidos como 
cadastros. Era muito difícil manter e produzir relatórios periódicos ou conciliar diferentes eventos 
de vida em vários livros. O país dispunha de sistemas de banco de dados que armazenavam 
vários eventos de vida, tais como nascimentos e mortes, mas que não estavam relacionados aos 
documentos gerados por outras agências, como as pesquisas nas escrituras (necessárias para 
mudanças de nome) ou mudanças de nacionalidade. Alguns registros também eram arquivados 
nesses livros físicos, o que tornava difícil relacionar os eventos de vida à identidade correta 
especialmente para os registros históricos.



Outros desafios incluíam a falta de sobrenomes em alguns dados, o uso 
frequente de pseudônimos, ou nomes do meio, ou nomes próprios - o que 
muitas vezes conduzia a incorreções - e registros incompletos devido a alguns 
cidadãos não serem facilmente identificados, ao visitarem os órgãos de 
governo para registrarem seus eventos de vida ou para acesso aos serviços. 
Isso criava identidades duplicadas em toda a extensão do país, pois os 

registros eram mantidos em vários bancos de 
dados de nomes, sem uma verdadeira, única e 
imutável identidade. Havia também o desafio 
do envelhecimento e deterioração dos livros 
físicos e da falta de integração entre os registros 
mantidos nos demais órgãos com o 
Registro Civil. 

A produção de estatísticas vitais é uma função crítica que também não era 
realizada de forma otimizada, em razão da laboriosa e tediosa tarefa, de extrair 
os dados dos registros físicos. Como resultado, as estatísticas geralmente eram 
distorcidas devido à incapacidade de gerenciar e mapear adequadamente as 
identidades em relação aos eventos.

O Ministério da Informação, Radiodifusão, Telecomunicações e Tecnologia 
da Informação (MIBTIT), em conjunto com o Gabinete do Procurador-
Geral, e o Ministério de Assuntos Jurídicos, Segurança Pública e Trabalho, 
reconheceu que a reforma do sistema de registro civil seria um pilar crítico 
na transformação de muitas esferas do governo e criaria o ambiente propício 
para a efetiva prestação de serviços. A digitalização e digitização de registros 
têm a capacidade distinta de tornar o país mais atrativo para o investimento 
das empresas e de facilitar o processamento eficiente e sem interrupções das 
transações no país.

O projeto buscou implementar uma solução abrangente que cobrisse todos os 
eventos de vida e pudesse integrar dados de sistemas existentes, no recém-
implantado sistema de registro civil e estatísticas vitais. Além disso, o governo 
desejava dispor de uma abordagem voltada para múltiplas partes interessadas, 
envolvendo e incorporando as necessidades de mais de 26 organizações 
externas. Entre estas, destacam-se a Associação Bancária, o Supremo Tribunal, 
Conselhos Religiosos, a Comissão Eleitoral, a Força Policial Real, o Ministério 
da Saúde, o Departamento de Passaportes e outras mais, que requerem 
uma fonte única e verdadeira de informações de identidade. Por meio dessa 
solução, o Governo de Antígua e Barbuda esperava remover silos de dados 
e criar uma abordagem integrada para compartilhamento de informações e 
gerenciamento de identidades, incluindo verificação e autenticação.

S O L U Ç Ã O

A HID Global trabalhou com o integrador local, Antígua Computer Technology 
(ACT) para configurar e fornecer uma solução completa de registro civil e 
estatísticas vitais que incorpora as regras e fluxos de trabalho do Registro Civil 
de Antígua e Barbuda.

A solução HID® Integrale™ para CRVS inclui um portal web que possibilita às 
partes interessadas externas, verificar as identidades com segurança, e que 
exibe apenas os dados que o usuário específico estiver autorizado a acessar. 
O portal também pode ser utilizado para notificações, por exemplo, quando 
ocorre um parto em um hospital local. Esse recurso garante que os eventos 
de vida sejam registrados imediatamente e ativa notificações para ações de 
acompanhamento, caso os pais não se deslocarem à um órgão do governo 
para efetuar o registro de nascimento dentro de um prazo designado.

“Esta solução tornará mais 
fácil para nossas inúmeras 
partes interessadas, dos 
setores público e privado, 
realizar numerosas e 
variadas transações, desde a 
aprovação de financiamentos 
até a criação de documentos 
oficiais de certidão. Sua 
implantação bem-sucedida 
é uma medida positiva para 
proteger as identidades 
de nossos cidadãos e uma 
precursora fundamental para 
nos transformar em uma 
sociedade digital”.

Hon. Melford Nicholas
Ministro da Informação, 
Radiodifusão, Telecomunicações 
e Tecnologia da Informação do 
Governo de Antígua e Barbuda 

http://www.hidglobal.com


hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000  |  Toll Free: 1 800 237 7769
Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacific: +852 3160 9800  |  Latin America: +52 (55) 9171-1108
For more global phone numbers click here
© 2021 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved.
 
Part of ASSA ABLOY

Além disso, a solução HID Integrale para CRVS conecta os eventos de vida a 
registros de identidade e pode relacionar identidades entre famílias, criando 
assim um registro mais seguro, possibilitando que vários dados sejam 
comparados. A nova solução também incorpora uma funcionalidade móvel 
para permitir que os agentes gravem os eventos de vida a partir de 
qualquer local.

R E S U L T A D O S

Com a implantação da HID Integrale para CRVS, a HID Global auxiliou Antígua 
e Barbuda a criar uma base de identidade mais sólida e segura, à medida que o 
país avança em sua transformação digital.

A solução garante uma visualização mais completa da identidade do cidadão, 
tornando mais fácil relatar e registrar eventos de vida. Ela também fornece aos 
agentes uma forma mais segura de verificar a identidade de um indivíduo ao 
mesmo tempo que protege seus dados, o que aumenta a confiança e estimula 
a atividade econômica.

“Esta solução tornará mais fácil para nossas inúmeras partes interessadas, 
dos setores público e privado, realizar numerosas e variadas transações, 
desde a aprovação de financiamentos até a criação de documentos oficiais 
de certidão”, declarou Hon. Melford Nicholas, Ministro da Informação, 
Radiodifusão, Telecomunicações e Tecnologia da Informação do Governo 
de Antígua e Barbuda. “Sua implantação bem-sucedida é uma medida 
positiva para proteger as identidades de nossos cidadãos e uma precursora 
fundamental para nos transformar em uma sociedade digital”.

No futuro, os relatórios e estatísticas vitais gerados pela HID Integrale para 
CRVS, permitirão ao GOAB aperfeiçoar o planejamento e possibilitar a 
participação em programas e assistência fornecidos pelas Nações Unidas e 
outras organizações internacionais.

Solução

 • HID Integrale para CRVS
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