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VALOR ACRESCENTADO DO REGIN NOS AÇORES 

✓Informação, sensibilização e formação das entidades públicas e

privadas no âmbito da integração dos migrantes

✓Cooperação inter-regional

✓Partilha de boas práticas



APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO PROJETO REGIN

✓Sessão de capacitação dos atores sociais realizada com o objetivo de:

odiscutir as oportunidades e desafios em termos de integração dos

migrantes nos Açores

odefinir duas áreas de intervenção e respetivas atividades-piloto:



APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO PROJETO REGIN

1ª área de intervenção: Diálogo e concertação entre todas as organizações 
(instituições públicas e ONG´S) com vista à disponibilização de informação 
especializada aos migrantes.

➢Atividade piloto: Criação de roteiro de acolhimento (Guia do Migrante) disponível 
em 3 plataformas: 
➢guia impresso

➢website 

➢APP



APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO PROJETO REGIN

2ª área de intervenção: Formação para a diversidade cultural.

➢Atividades piloto: 
➢Formação dirigida às escolas

➢Formação dirigida aos técnicos de saúde 

➢Atividades dirigidas à população em geral.



✓Identificação e mapeamento de atores-chave

para participação na parceria regional

Envolvimento…

oda Universidade dos Açores

odas Câmaras Municipais

…no desenvolvimento das atividades piloto

(confirmando os resultados do MIPEX-R nos Açores)



ATIVIDADES PILOTO DESENVOLVIDAS

Formação em Diálogo Intercultural para o Setor da Educação

Público alvo: pessoal docente e não docente

Participantes:

• 19 agrupamentos escolares

• 7 ilhas

• 46 formandos



ATIVIDADES PILOTO DESENVOLVIDAS

Formação sobre Acesso dos Migrantes à Saúde

20 formandos:

• Assistentes técnicos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos (Hospital 
de Ponta Delgada)

• Docentes da Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores

• Diretores e coordenadores da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel



Guia do Migrante 
Objetivo – Fornecer informação de forma organizada, sistematizada e clara, integrando a ação pertinente das entidades públicas e
associações no âmbito das atribuições relevantes com vista à plena integração dos migrantes. O Guia é ainda dirigido a todos
aqueles que promovem a integração de migrantes, de forma a poder orientá-los, promovendo a articulação e concertação das
respostas disponíveis.

Versão impressa

• Tiragem: 9.000 exemplares. Idiomas: português, inglês, mandarim, francês e espanhol (línguas faladas pelas principais
comunidades de imigrantes nos Açores)

Website

• Disponível em português e inglês;

• Endereço: https://migrante.azores.gov.pt/

APP (versão Android e Iphone)

• Canal privilegiado para a comunicação com os migrantes, através de: notificações; formulários de submissão de questões e
documentos; contacto através de Whatsapp; conjunto de perguntas frequentes, para resposta imediata às questões mais
prementes na integração dos migrantes.

• Disponível em português e inglês.

https://migrante.azores.gov.pt/




Constituição da Rede Regional de Contactos Municipais Para as Migrações

Objetivos:

✓ Dotar os Municípios da Região de ferramentas de apoio no atendimento aos migrantes

✓ Permitir aos migrantes uma maior integração, através de uma rede de contactos municipais de primeira linha

✓ Garantir uma presença de proximidade. 

Metodologia: 

✓ Identificação de um técnico próprio, encarregue de assegurar a articulação entre os imigrantes do seu concelho e os serviços de 
atendimento público da Direção Regional das Comunidades

✓ Realização do I Encontro da Rede Regional, constituído por: 

✓ formação sobre os serviços de atendimento aos migrantes da DRC 

✓ articulação e complementaridade entre os técnicos do atendimento ao público dos serviços do Governo e dos Municípios, na integração dos 
migrantes. 





Promoção da Diversidade Cultural 

com envolvimento da população em geral

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Migrantes 

• Caminha da Interculturalidade 

• Festa da Interculturalidade

• Prova de “Sabores do Mundo”

• Concerto multicultural 

• Mostra de Artesanato



Dia do Migrante



Principais consequências do projeto REGIN nos Açores:

• Criação do Guia do Migrante
• Organização e divulgação de informação facilitadora para acolhimento e

integração de migrantes

• Criação da Rede Regional de Contatos Municipais para as Migrações
• Ligação dos serviços de atendimento das 19 Câmaras Municipais aos

serviços de atendimento do Governo Regional para apoio aos migrantes
em todas as 9 ilhas dos Açores


