
Visando uma sociedade 
multicultural

Plano de Promoção de Coexistência Multicultural da 
Cidade de Yokkaichi — Visão Geral

Cidade de Yokkaichi

No Plano de Promoção da Coexistência 
Multicultural da Cidade de Yokkaichi, espera-se 
que os residentes estrangeiros desempenhem um 
papel importante nas comunidades locais devido 
ao declínio da natalidade e ao envelhecimento da 

população. Nosso objetivo promover a 
construção de um ambiente onde em que é fácil 
viver para os residentes estrangeiros, auxiliando 
na sua comunicação, fomentando a consciência 
sobre a coexistência multicultural dos residentes 
e das empresas, para criar uma sociedade onde 
cada residente possa viver com entusiasmo e 

demonstrar sua individualidade e suas 
competências.



Mudanças na população de estrangeiros
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Mais de 15% dos residentes estrangeiros, cerca de 1.600 pessoas, moram no distrito de 
Sasagawa*, em Yogou. Sendo que ao observar a proporção da população de residentes 
estrangeiros por distrito, houve um aumentou em todos os distritos comparado a 2016, 
indicando que o local de moradia dos estrangeiros está se dispersando.

(Em final de março de 2016)

(Em final de março de 2021)

Devido à revisão da Lei de Controle de Imigração em 
1990, foi concedido um visto sem restrição de 
trabalho para os nikkeis de segunda e terceira geração 
e seus familiares, assim, o número de estrangeiros 
vindos do Brasil e outros países da América do Sul 
para trabalhar têm aumentado.

Devido aos efeitos da crise financeira com a falência do Lehman Brothers em 2008 e do 
Grande Terremoto do Leste do Japão em 2011, o número de residentes estrangeiros 
diminuiu significativamente em comparação com seu pico.

(Pessoas)

Devido o notável aumento do número de residentes estrangeiros do 
Vietnã, principalmente estagiários técnicos, e do Nepal, 
principalmente de intercambistas, há uma tendência crescente no 
número de residentes estrangeiros nos últimos anos.



Plano de Promoção de Coexistência Multicultural da Cidade de Yokkaichi

I Desenvolvimento da comunidade local para 
coexistência multicultural

Promover a conscientização sobre a coexistência multicultural e o 
desenvolvimento da comunidade local onde residentes estrangeiros 
também possam participar juntamente com residentes japoneses.

(1) Conscientização sobre a coexistência multicultural
☆Planejar o desenvolvimento da consciência de respeito pelos direitos 

humanos entre os residentes
☆Respeitar a diversidade cultural e promover a compreensão da 

coexistência
☆Planejar a criação de um relacionamento face a face entre os 

residentes

(2) Participação conjunta do desenvolvimento da comunidade local
☆Encontrar e formar recursos humanos para promover a coexistência 

multicultural
☆Promover a criação de um ambiente em que os residentes 

estrangeiros possam tornar-se independentes e desempenhar um 
papel ativo como membros da comunidade local.

☆Criar um sistema que reflete as opiniões dos residentes estrangeiros 
na administração municipal

(3) Criação de novos atrativos locais aproveitando a diversidade
☆Criar novos atrativos locais aproveitando a diversidade

II Criação de uma boa comunicação
Em relação aos residentes estrangeiros, fornecemos informações sobre 
serviços administrativos e outros necessários para a vida cotidiana, 
consultas sobre a vida cotidiana e promovemos a compreensão da 
sociedade e cultura japonesas, além de auxiliar no aprendizado da língua 
japonesa.

(1) Conseguir sempre obter informações e poder consultar sem 
compromisso
(Fornecimento de informações e melhoria do sistema de consulta em 
japonês simples e outros idiomas)
☆Fornecer informações de forma confiável sobre serviços 

administrativos e outros necessários para a vida cotidiana
☆Serviços de interpretação e tradução nos balcões administrativos e de 

consulta
☆Prestação de serviço de consulta para residentes estrangeiros
☆Utilizar tecnologias como TIC e IA

(2) Aprender sobre o Japão, ouvir/escrever/falar japonês
(Aprender a língua japonesa e promover a compreensão da sociedade e 
cultura japonesas)
☆Conscientizar sobre o aprendizado da língua japonesa em relação aos 

residentes estrangeiros e fornecer oportunidades para tal
☆Promover a compreensão da sociedade e cultura japonesas entre os 

residentes estrangeiros
☆Aprofundar a compreensão mútua e o intercâmbio entre residentes 

japoneses e estrangeiros através do aprendizado da língua japonesa, 
etc.

III Criação conjunta de um ambiente cotidiano 
em que é fácil viver

Além de fazer com que conheçam os sistemas relacionados com a criação 
de filhos, educação, trabalho, assistência médica, saúde, seguro, pensão, 
assistência social e moradia, etc. e do fornecimento de serviços 
administrativos sem empecilhos, planejamos aumentar a consciência 
sobre prevenção de desastres.

(1) Para o futuro das crianças (criação/educação dos filhos)
☆Apoio para bebês e crianças pequenas
☆Apoio para frequentar a escola, etc.
☆Apoio no aprendizado da língua japonesa e nas disciplinas na escola, 

e na formação de carreira
☆Apoio para o aprendizado e para criar um local para ficar depois da 

escola
☆Considerações em relação às crianças com diferentes contextos 

religiosos e culturais

(2) Para trabalhar com tranquilidade (emprego/trabalho)
☆Prestar apoio ao ambiente de trabalho dos residentes estrangeiros
☆Promover o emprego de intercambistas nas comunidades locais

(3) Para viver com tranquilidade (Assistência médica, saúde, seguro, 
pensão, assistência social e moradia, etc.)
☆Fornecer informações sobre os sistemas relacionados à vida 

cotidiana em japonês simples e outros idiomas
☆Atendimento e procedimento adequados conforme o conteúdo das 

consultas nos balcões de atendimento, etc.
☆Utilizar tecnologias como TIC e IA

(4) Prevenção em caso de emergências (Prevenção de desastres, 
prevenção de crimes, segurança cotidiana e medidas de controle de 
doenças infecciosas, etc.)
☆Tomar medidas relacionadas com a prevenção de desastres, 

prevenção de crimes, segurança cotidiana e medidas de controle de 
doenças infecciosas, etc. aos residentes estrangeiros

Filosofia básica: Concretizar uma sociedade na qual todas as pessoas possam se reconhecer, respeitar mutuamente e conviver 
ajudando umas às outras como residentes de Yokkaichi, aproveitando a riqueza gerada pelas diferentes nacionalidades, etnias 
e culturas.

IV Criação de um sistema para promover a 
coexistência

Para promover a coexistência multicultural, melhoraremos o sistema na 
cidade e promoveremos medidas abrangentes, em cooperação com 
organizações como o Conselho de Cidades com Alta Concentração de 
Estrangeiros, etc., incentivando o governo central, etc. para melhorar o 
sistema em todo país.

(1) Criação de um sistema para promoção da coexistência multicultural
☆Promoção e melhoria de medidas abrangentes no sistema da cidade
☆Incentivar a melhoria de sistemas em relação ao governo central, etc.

(2) Criação de bases para coexistência multicultural
☆Iniciativas do salão multicultural
☆Construção da instalação base para intercâmbio multicultural

Plano de Promoção de Coexistência Multicultural da 
Cidade de Yokkaichi
Site da prefeitura de Yokkaichi
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/
contents/1490616597743/index.html



Definição das metas de implementação

Para promover medidas de coexistência multicultural, estabelecemos metas de implementação para os pilares 
básicos I a III como metas a serem atingidas.

I Desenvolvimento da comunidade local para coexistência multicultural

Item Valor padrão Valor-alvo

Porcentagem de pessoas que responderam que “Sei bem” ou 
“Sei um pouco” sobre o termo e o conceito de “coexistência 
multicultural” na pesquisa pública (para japoneses).

28,7% 50,0%

Ano fiscal de 2020
Pesquisa de opinião pública

Ano fiscal de 2025
Pesquisa de opinião pública

Porcentagem de pessoas que participam de eventos 
comunitários, como festivais, atividades de limpeza e 
simulações de prevenção de desastres (pessoas que 
responderam “participo” ou “participo ocasionalmente”) na 
pesquisa pública (para estrangeiros).

50,4% 60,0%

Ano fiscal de 2020
Pesquisa de opinião pública

Ano fiscal de 2025
Pesquisa de opinião pública

II Criação de uma boa comunicação

Item Valor padrão Valor-alvo

Porcentagem de estabelecimentos comerciais que fornecem 
apoio a funcionários estrangeiros que aprendem japonês

32,3% 40,0%

Província de Mie no ano fiscal de 
2020

Pesquisa de ensino de língua 
japonesa

Pesquisa do ano fiscal de 2025
<Método de pesquisa a definir>

III Criação conjunta de um ambiente cotidiano em que é fácil viver

Item Valor padrão Valor-alvo

Porcentagem de pessoas que responderam que gostariam de 
continuar morando na cidade de Yokkaichi na pesquisa 
pública (para estrangeiros)

76,4% 80,0%

Ano fiscal de 2020
Pesquisa de opinião pública

Ano fiscal de 2025
Pesquisa de opinião pública

Para concretização da coexistência multicultural

Os residentes desempenham um papel central na coexistência 
multicultural. A comunicação e a compreensão mútua dos residentes das 
comunidades locais são o primeiro passo para a concretização de uma 
sociedade multicultural.

Por outro lado, a cidade (administração) com base na filosofia básica e 
nos quatro pilares básicos (citados no anteriormente), realizará e apoiará 
vários projetos, para a concretização de uma sociedade multicultural.

Além disso, para promover a coexistência multicultural, associações de 
moradores, várias organizações de voluntários, organizações sem fins 
lucrativos, empresas onde trabalham residentes estrangeiros e várias 
outras entidades precisam cooperar, colaborar e trocar opiniões 
ativamente com a administração pública e diversas organizações 
relacionadas.

Quando diversos líderes reúnem suas ideias e conhecimentos, e 
cooperam entre si, resultado na criação de uma sociedade multicultural.

Consultas: Sala de Promoção de Coexistência Multicultural, Divisão de Vida Cotidiana Municipal da 
Cidade de Yokkaichi
1-5 Suwa-cho, Yokkaichi 510-8601 Tel: 059-354-8114 FAX: 059-354-8316
e-mail: kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp
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