O Projeto REGIN foi financiado pelo Fundo para o
Asilo, a Migração e a Integração da União Europeia.

O que é o REGIN?
No contexto de um número elevado de chegadas de migrantes e de refugiados nos últimos anos,
muitas regiões europeias enfrentam novos desafios relacionados com diferentes áreas da integração, como
educação, habitação, saúde ou inclusão no mercado de trabalho, sem nenhum ou com pouco conhecimento
e experiência neste domínio. Dar às autoridades regionais a possibilidade de partilhar e de aprender com
as respetivas experiências diferentes parece ser essencial para melhorar as políticas e os resultados da
integração em toda a Europa.
Assim, o Projeto Regiões para a Integração de Migrantes e Refugiados – REGIN foi criado para
incluir a integração de migrantes e de refugiados nas políticas de coesão social ao nível regional,
com a definição de um quadro comum para facilitar, orientar e melhorar o desempenho das regiões
através de ferramentas inovadoras.

Objetivos do Projeto REGIN

Para obter impacto a longo prazo, devido à cobertura geográfica do projeto e tendo em conta as
competências regionais e os desafios de governança multinivel, o REGIN visa:
• Definir uma rede com autoridades regionais para cooperar na integração de migrantes através
da criação de um fórum para discutir, aprender reciprocamente e partilhar políticas e práticas
de integração;
• Dar voz às regiões e salientar o seu papel crucial na inclusão social, bem como na promoção
de interações entre pessoas recém-chegadas e sociedades de acolhimento;
• Identificar indicadores de integração que serão utilizados para melhorar o rigor, a responsabilidade, a solidez e a inovação das políticas e dos resultados das autoridades regionais, através de
investigação com base em dados comprovados e de uma abordagem comparativa;
• Desenvolver um conjunto de ferramentas que facilite a adaptabilidade e a sustentabilidade de
ações de integração inovadoras através do envolvimento das partes interessadas multilaterais,
da criação de capacidades, da formação e da divulgação.

Parceria do Projeto
O REGIN é dirigido por um consórcio de 10 parceiros, coordenado pela Conferência das Regiões Periféricas
Marítimas (CRPM):

A CRPM, através do seu Grupo de Trabalho para a Migração e da respetiva rede, irá coordenar o projeto e divulgar os respetivos
resultados através dos seus membros e dos parceiros associados do projeto, que são o Centro para a inovação social (Chipre),
o Instituto de migração da Finlândia, a Med Cities, a COPPEM (Comissão permanente para a parceria euro-mediterrânica de
autoridades locais e regionais), o Centro internacional para estudos do Mar Negro (lcBSS) e a região de A Oriental (Marrocos).

O que oferece
o REGIN?
O Projeto REGIN está assente em várias iniciativas, tais como:

Indicadores Regionais de integração
O Projeto constitui uma oportunidade para adaptar o Índex de Políticas de Integração de Migrantes
(MIPEX), elaborado anteriormente pelo CIDOB e pelo MPG, ao nível regional como MIPEX-R – que
corresponde a MIPEX-Regiões– para avaliar a eficácia das políticas e dos resultados de integração ao
nível regional.

Ferramentas regionais
O Projeto irá implementar um conjunto de ferramentas inovadoras para governos regionais,
através da criação de capacidades para as partes interessadas nas comunidades de acolhimento e de
formação adaptada para pessoal regional visando ajudá-los na consolidação dos serviços de
integração.

Ações de Integração
No âmbito do Projeto REGIN, serão introduzidas ações de integração adaptadas inovadoras em
cada região participante, com base em indicadores de políticas e de resultados regionais através
das conclusões do MIPEX-R. Será desenvolvido e testado um quadro de avaliação para estas ações
específicas.

Estudo de caso sobre saúde e inclusão
Integrado no Projeto REGIN, a Partnership Skåne, que enfrenta os desafios de integração através do
apoio holístico a pessoas recém-chegadas à Suécia, irá realizar um banco de ensaio sobre igualdade
na saúde e inclusão social, disponibilizando apoio adaptado individualmente para evitar riscos de
marginalização.

Laboratório de Integração - Base de Dados e Mapa Interativo
O Projeto pretende aproveitar e melhorar uma ferramenta de mapeamento visual de migração
existente, desenvolvida anteriormente pela CRPM: irá criar uma base de dados de práticas de
integração inovadoras com uma ferramenta de pesquisa e será utilizada para aprendizagem
recíproca entre regiões com base em práticas com e sem sucesso, bem como para promoção de
ações regionais de integração, criação de redes e identificação de conhecimento especializado em
áreas específicas.

Criar uma rede externa
Através de parcerias sólidas nas regiões participantes e mais além, o Projeto facilita o inter
câmbio transregional entre regiões novas e regiões mais experientes para identificar e divulgar lições
aprendidas entre as partes interessadas. Atividades de comunicação, eventos de divulgação e promoção através de outros canais, como a iniciativa Municípios e Regiões para a Integração dirigida
pelo Comité das Regiões Europeu e o European Web Site on Integration (EWSI) (Website Europeu
sobre Integração), também estão previstas para divulgar as conclusões do projeto a um público mais
alargado.

REGIN em resumo

Duração do Projeto
Fevereiro 2020 - Abril 2022
Orçamento
1.808.281,81 €

(90% cofinanciado pela União Europeia)

Âmbito
geográfico

Escânia, Suécia

Açores, Portugal
Apúlia, Itália
Campânia, Itália

Calendário do Projeto

Catalunha, Espanha
Múrcia, Espanha

Out. a dez. de 2020
Sessões de criação de capacidades
para as partes interessadas

Jan. 2021
MIPEX-R /
Indicadores Regionais de Integração

Maio a set. de 2021
Eventos de divulgação

Primeira formação para pessoal regional
Junho 2021
Segunda formação
para pessoal
regional

Out. 2021
Publicação de
Resumos de
Política

Dez. 2021
Laboratório de Integração / Base
de Dados e Mapa Interativo

Fev. 2022
Evento final

Entre em contacto connosco!
Para obter mais informações, contacte a equipa do Projeto REGIN através de:
reginproject.eu

reginproject@crpm.org

@REGINProject

