
Sabia?

Para realizar essa filosofia básica, desenharemos juntos a visão de 
2030 a partir das perspectivas de "pessoas," "economia," "sociedade" 
e "ambiente."
O objetivo é criar a Província de Shiga sustentável que equilibre os 
três aspectos da economia, da sociedade e do meio ambiente, que 
são as características do ODS e um modo de vida que você possa 
descrever sua visão para o futuro.
Para essa realização, é necessário não apenas para a administração, 
mas também que cada cidadão da província, bem como vários 
grupos e organizações, como organizações sem fins lucrativos, 
empresas, universidades e outros, compartilhem esse pensamento 
comum e trabalhem juntos.

Sociedade
Infraestrutura social 
diversificada que 
apoia o futuro

O desenvolvimento de uma infraestrutura social 
que leve em consideração as características da 
região além das funções econômicas básicas para 
apoiar uma qualidade de vida e atividades industri-
ais seguras e protegidas.

Meio Ambiente
Uma bênção de natureza rica que leva ao futuro

Quando todas as pessoas, empresas e vários grupos se envolver-
em em atividades ecologicamente sustentáveis, atividades 
industriais e atividades de conservação, um ambiente saudável 
que utiliza recursos locais, incluindo o Lago Biwa, se tornará a 
base da vida que transborda de bênçãos do meio ambiente.

A forma de desenvolvimento flexível da Shiga, de acordo com as mudanças ambientais externas, 
ao mesmo tempo em que se aproveita das tradições, culturas e sabedorias dos antepassados, é 
expressa na palavra "evolving (evolução)."

Pessoa Um modo de vida que permite 
que você desenhe seu próprio futuro

Quando todos puderem viver uma vida saudável de várias maneiras ao 
longo da vida, independentemente da idade, sexo, doença e deficiência, 
isso levará ao aumento da expectativa de vida.
Além disso, você pode escolher livremente seu próprio "curso de vida 
flexível e diversificado," para poder ser ativo durante toda a vida e desafiar 
repetidamente.

Economia Indústria que cria novos 
valores que abrem o futuro

Houve progresso na criação industrial e transformação de 
negócios, com consciência do crescente mercado, questões 
sociais como considerações ambientais e sociais, TIC, IoT, IA, 
tecnologia de robôs, utilização de dados, resposta à 4ª Revolução 
Industrial. Os esforços para resolver esse problema social estão 
se espalhando e várias indústrias e empregos que apóiam o 
crescimento de Shiga que foi criada a Era Sociedade 5.0.

"Eu quero ser feliz." Este é um sentimento comum que todos têm.
"A Felicidade" depende dos valores de cada um. 

E esses valores mudam ao longo do tempo.
Agora estamos enfrentando uma grande mudança. 

Essa mudança é algo que o mundo nunca experimentou antes.
Nesta mudança desconhecida, continuaremos a nos ajustar com 

flexibilidade e, ao tomar essa ação, 
poderemos criar Shiga onde todos possam sentir a felicidade.

O que é o conceito básico da Provincia de Shiga?

Plano de Implementação do Conceito 
Básico da Província de Shiga

Características da Província de Shiga que devem ser utilizadas para atingir o objetivo

●Juntos, visaremos o futuro
Este "Conceito Básico da Província de Shiga" é uma visão para que todos trabalhem juntos para buscar o 
futuro de Shiga. A Província apoiará a abordagem para a realização em conjunto.

●Aproveite as características dos ODS.
Neste conceito básico, descreveremos a forma de Shiga que será sustentável no futuro e um modo de 
vida que poderá criar seu próprio futuro como meta para 2030. Para isso, faremos uso das características 
dos ODS, que são esforços integrados para equilibrar "economia," "sociedade" e "ambiente."

●O plano de 12 anos, até o ano 2030.
No futuro, enfrentaremos grandes mudanças sociais, como declínio da população, envelhecimento rápido, 
inovação tecnológica chamada 4ª Revolução Industrial e desenvolvimento de transporte de alta velocid-
ade, como o Linha Central de Shinkansen, que mudará a cidade.
O conceito básico é um plano de 12 anos (de 2019 à 2030) até o ano 2030, após essas grandes mu-
danças.

A fim de avançar constantemente esforço provincial com 
base nesse conceito básico, os 12 anos até o ano 2030, que é 
o período do plano, serão divididos em três períodos a cada 
quatro anos e elaboram um "Plano de Implementação" que 
define a política para esse período.

●Primeira classe nacional, saúde e longevidade da província
●Cidadãos da província que possuem uma concentração de recursos 
intelectuais, como universidades, e uma atitude de auto aprendizado

●Cidadãos da província que praticam esportes e se exercitam
●A filosofia do comerciante Omi "Os 3 'bons' (bom para o vendedor, bom 
para o comprador e bom para a sociedade)"

●Prática da associação dos residentes para proteger sua própria região
●Um espírito de sociedade inter-relacionada que faz brilhar a existência 
de cada pessoa

●Abençoado com condições geográficas que tem bom acesso ao Oceano 
Pacífico e ao Mar do Japão

●Fabricação exclusiva através do acúmulo de sistema de pesquisa e 
desenvolvimento

●Valiosas histórias e artes culturais
●Ambiente natural abençoado e cultura de vida
●Agricultura, silvicultura e pesca favoráveis ao meio ambiente e uma 
variedade de culturas alimentares convivem com o Lago Biwa

●O Lago Biwa é considerado um "Patrimônio Nacional" devido os seus 
vários valores

●O meio ambiente está conectado com as florestas, rios, vilas e lago 
●Contribuindo para a conservação ambiental no mundo todo

O que é ODS?
ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Até o 
ano 2030, 17 metas que devem ser abordadas não apenas 
pelos países em desenvolvimento, mas também pela 
comunidade internacional, incluindo os países desenvolvi-
dos.
Adotado na Cúpula das Nações Unidas em setembro de 
2015.
Dizem que podemos ser a última geração que pode salvar 
a terra.
Para criar uma sociedade sustentável, buscamos uma 
solução integrada para as três questões de crescimento 
econômico, inclusão social (“ninguém fica para trás”) e 
proteção ambiental.
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Exemplos de 
iniciativas específicas

Exemplos de 
iniciativas específicas

Exemplos de 
iniciativas específicas

Exemplos de 
iniciativas específicas

Truta Biwa
Serviço de Ambiente e Água

(Projeto de Cooperação Técnica da base da JICA / Vietnã)

Bife Omi
Umi no Ko (Criança do Mar)
(Escola Flutuante de Biwako)

Expectativa de vida saudável No.1 no Japão
Prevenção de doença ／ Bem-Estar Médico Comunitário

Saúde Mental ／ Cultura e Esporte
Assistência Infantil e Educação

Educação Recorrente ／ Desafiar novamente ／ Teletrabalho

IoT ／ AI ／ Inovação ／ Gerenciamento ESG

Diversidade
Desenvolvimento Avançado de Recursos Humanos

Sucessão de Negócios

Agricultura Inteligente ／Orgânico
Turismo · Locais de Atração

Infraestrutura Forte ／ Cidade Compacta
Fundação ICT

Transporte Público Regional
Comunidade Local ／ Vila Rural

Segurança e Proteção ／ Preparação para desastres naturais
Sociedade Correlativa

Conservação, restauração e utilização do Lago Biwa
Reciclar recursos locais

Respondendo às mudanças climáticas
Economia de baixo carbono

Saúde da Montanha (Gestão e Utilização das Montanhas)
Treinamento de recursos humanos para apoiar o meio ambiente

Terraços de Arroz

Projeto "Yama no Ko (Crianças da Montanha)
" Educação Florestal e Ambiental

（Estudo por observação da podagem）

Um modo de vida 
que permite que 
você desenhe 
seu próprio futuro

Direção de política 
providencial

Manteremos um ambiente que 
permita que todos vivam uma vida 
saudável e desenhem livremente um 
curso de vida flexível nesta era de 
longevidade que se diz ser "100 
anos de vida."

●Promoção da saúde ao longo da vida e 
prevenção de gestão da saúde

●Fornecer serviços médicos e de assistência 
social adequados, do nascimento ao fim da 
vida

●Criar uma sociedade em que todos tenham 
um lugar para viver, com um propósito de 
vida e possam viver ativamente

●Criando um ambiente que em toda 
sociedade as crianças são educadas

●Educação para as crianças adquirir a 
capacidade de serem fortes e flexíveis

●Criar uma sociedade onde as pessoas 
possam continuar aprendendo ao longo da 
vida e continuar a desempenhar papéis 
ativos em vários campos

Pessoa
Indústria que cria 
novos valores que 
abrem o futuro

Direção de política 
providencial

Ajudar a criar uma indústria de 
provincial competitiva e garantir 
diversos recursos humanos e 
sucessão de negócios, à medida que 
as perspectivas de gerenciamento 
global, a inovação tecnológica e a 
estrutura de emprego continuam a 
mudar drasticamente com a 
perspectiva de gerenciamento 
global e a tecnologia avançada.

●Criação de uma forte indústria provincial 
com compet i t i v i dade  a t r a vés  de  
perspect i vas  g loba i s  de  gestão  e  
tecnologias avançadas

●Garantir diversos recursos humanos e 
a po i a r  a  s u c e s s ão  d e  n e gó c i o s ,  
diversificando os estilos de trabalho e 
melhorando a atratividade dos locais de 
trabalho

●Estabelecer uma forte indústria agrícola, 
florestal e pesqueira, melhorando a 
produtividade e aumentando o valor 
agregado

Economia
Infraestrutura social 
diversificada que 
apoia o futuro

Direção de política 
providencial

À medida que a situação de cada 
região muda devido ao declínio e 
envelhecimento da população, a 
manutenção de infra-estrutura 
social, como estradas, rios, 
ambiente de TIC, etc, requer a 
participação de muitas pessoas da 
comunidade local.

●Desenvolvimento de infraestrutura social e 
desenvolvimento urbano, compacto e fácil 
de mover e interagir

●Criando comunidade segura e protegida 
que apóiam a vida cotidiana das pessoas

●Sucessão sustentáve l  dos  va lores  
multifacetado das vilas pesqueiras e das 
agriculturas nas montanhas

●Criando uma sociedade correlativa que 
reconheça a diversidade e que se apoia

Sociedade
Uma bênção de 
natureza rica que 
leva ao futuro

Direção de política 
providencial

A conservação, restauração e 
utilização do Lago Biwa e do meio 
ambiente, a resposta aos problemas 
ambientais globais e o treinamento 
do desenvolvimento de recursos 
humanos para criar uma sociedade 
sustentável são a base de toda a 
vida, pois as atividades 
socioeconômicas sustentáveis estão 
se tornando uma tendência global.

●Conservar e restaurar o meio ambiente 
ao redor do Lago Biwa e util izar os 
recursos naturais

●Respondendo às mudanças climáticas e 
reduzindo o impacto ambiental

●Aprender  e  v iver  para  apoiar  uma 
sociedade sustentável, colaboração e 
cooperação internacional

Meio Ambiente
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Truta Biwa
Serviço de Ambiente e Água

(Projeto de Cooperação Técnica da base da JICA / Vietnã)

Bife Omi
Umi no Ko (Criança do Mar)
(Escola Flutuante de Biwako)

Expectativa de vida saudável No.1 no Japão
Prevenção de doença ／ Bem-Estar Médico Comunitário

Saúde Mental ／ Cultura e Esporte
Assistência Infantil e Educação

Educação Recorrente ／ Desafiar novamente ／ Teletrabalho

IoT ／ AI ／ Inovação ／ Gerenciamento ESG

Diversidade
Desenvolvimento Avançado de Recursos Humanos

Sucessão de Negócios

Agricultura Inteligente ／Orgânico
Turismo · Locais de Atração

Infraestrutura Forte ／ Cidade Compacta
Fundação ICT

Transporte Público Regional
Comunidade Local ／ Vila Rural

Segurança e Proteção ／ Preparação para desastres naturais
Sociedade Correlativa

Conservação, restauração e utilização do Lago Biwa
Reciclar recursos locais
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Economia de baixo carbono

Saúde da Montanha (Gestão e Utilização das Montanhas)
Treinamento de recursos humanos para apoiar o meio ambiente

Terraços de Arroz

Projeto "Yama no Ko (Crianças da Montanha)
" Educação Florestal e Ambiental

（Estudo por observação da podagem）

Um modo de vida 
que permite que 
você desenhe 
seu próprio futuro

Direção de política 
providencial

Manteremos um ambiente que 
permita que todos vivam uma vida 
saudável e desenhem livremente um 
curso de vida flexível nesta era de 
longevidade que se diz ser "100 
anos de vida."
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prevenção de gestão da saúde
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capacidade de serem fortes e flexíveis
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possam continuar aprendendo ao longo da 
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ativos em vários campos
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Sabia?

Para realizar essa filosofia básica, desenharemos juntos a visão de 
2030 a partir das perspectivas de "pessoas," "economia," "sociedade" 
e "ambiente."
O objetivo é criar a Província de Shiga sustentável que equilibre os 
três aspectos da economia, da sociedade e do meio ambiente, que 
são as características do ODS e um modo de vida que você possa 
descrever sua visão para o futuro.
Para essa realização, é necessário não apenas para a administração, 
mas também que cada cidadão da província, bem como vários 
grupos e organizações, como organizações sem fins lucrativos, 
empresas, universidades e outros, compartilhem esse pensamento 
comum e trabalhem juntos.

Sociedade
Infraestrutura social 
diversificada que 
apoia o futuro

O desenvolvimento de uma infraestrutura social 
que leve em consideração as características da 
região além das funções econômicas básicas para 
apoiar uma qualidade de vida e atividades industri-
ais seguras e protegidas.

Meio Ambiente
Uma bênção de natureza rica que leva ao futuro

Quando todas as pessoas, empresas e vários grupos se envolver-
em em atividades ecologicamente sustentáveis, atividades 
industriais e atividades de conservação, um ambiente saudável 
que utiliza recursos locais, incluindo o Lago Biwa, se tornará a 
base da vida que transborda de bênçãos do meio ambiente.

A forma de desenvolvimento flexível da Shiga, de acordo com as mudanças ambientais externas, 
ao mesmo tempo em que se aproveita das tradições, culturas e sabedorias dos antepassados, é 
expressa na palavra "evolving (evolução)."

Pessoa Um modo de vida que permite 
que você desenhe seu próprio futuro

Quando todos puderem viver uma vida saudável de várias maneiras ao 
longo da vida, independentemente da idade, sexo, doença e deficiência, 
isso levará ao aumento da expectativa de vida.
Além disso, você pode escolher livremente seu próprio "curso de vida 
flexível e diversificado," para poder ser ativo durante toda a vida e desafiar 
repetidamente.

Economia Indústria que cria novos 
valores que abrem o futuro

Houve progresso na criação industrial e transformação de 
negócios, com consciência do crescente mercado, questões 
sociais como considerações ambientais e sociais, TIC, IoT, IA, 
tecnologia de robôs, utilização de dados, resposta à 4ª Revolução 
Industrial. Os esforços para resolver esse problema social estão 
se espalhando e várias indústrias e empregos que apóiam o 
crescimento de Shiga que foi criada a Era Sociedade 5.0.

"Eu quero ser feliz." Este é um sentimento comum que todos têm.
"A Felicidade" depende dos valores de cada um. 

E esses valores mudam ao longo do tempo.
Agora estamos enfrentando uma grande mudança. 

Essa mudança é algo que o mundo nunca experimentou antes.
Nesta mudança desconhecida, continuaremos a nos ajustar com 

flexibilidade e, ao tomar essa ação, 
poderemos criar Shiga onde todos possam sentir a felicidade.

O que é o conceito básico da Provincia de Shiga?

Plano de Implementação do Conceito 
Básico da Província de Shiga

Características da Província de Shiga que devem ser utilizadas para atingir o objetivo

●Juntos, visaremos o futuro
Este "Conceito Básico da Província de Shiga" é uma visão para que todos trabalhem juntos para buscar o 
futuro de Shiga. A Província apoiará a abordagem para a realização em conjunto.

●Aproveite as características dos ODS.
Neste conceito básico, descreveremos a forma de Shiga que será sustentável no futuro e um modo de 
vida que poderá criar seu próprio futuro como meta para 2030. Para isso, faremos uso das características 
dos ODS, que são esforços integrados para equilibrar "economia," "sociedade" e "ambiente."

●O plano de 12 anos, até o ano 2030.
No futuro, enfrentaremos grandes mudanças sociais, como declínio da população, envelhecimento rápido, 
inovação tecnológica chamada 4ª Revolução Industrial e desenvolvimento de transporte de alta velocid-
ade, como o Linha Central de Shinkansen, que mudará a cidade.
O conceito básico é um plano de 12 anos (de 2019 à 2030) até o ano 2030, após essas grandes mu-
danças.

A fim de avançar constantemente esforço provincial com 
base nesse conceito básico, os 12 anos até o ano 2030, que é 
o período do plano, serão divididos em três períodos a cada 
quatro anos e elaboram um "Plano de Implementação" que 
define a política para esse período.

●Primeira classe nacional, saúde e longevidade da província
●Cidadãos da província que possuem uma concentração de recursos 
intelectuais, como universidades, e uma atitude de auto aprendizado

●Cidadãos da província que praticam esportes e se exercitam
●A filosofia do comerciante Omi "Os 3 'bons' (bom para o vendedor, bom 
para o comprador e bom para a sociedade)"

●Prática da associação dos residentes para proteger sua própria região
●Um espírito de sociedade inter-relacionada que faz brilhar a existência 
de cada pessoa

●Abençoado com condições geográficas que tem bom acesso ao Oceano 
Pacífico e ao Mar do Japão

●Fabricação exclusiva através do acúmulo de sistema de pesquisa e 
desenvolvimento

●Valiosas histórias e artes culturais
●Ambiente natural abençoado e cultura de vida
●Agricultura, silvicultura e pesca favoráveis ao meio ambiente e uma 
variedade de culturas alimentares convivem com o Lago Biwa

●O Lago Biwa é considerado um "Patrimônio Nacional" devido os seus 
vários valores

●O meio ambiente está conectado com as florestas, rios, vilas e lago 
●Contribuindo para a conservação ambiental no mundo todo

O que é ODS?
ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Até o 
ano 2030, 17 metas que devem ser abordadas não apenas 
pelos países em desenvolvimento, mas também pela 
comunidade internacional, incluindo os países desenvolvi-
dos.
Adotado na Cúpula das Nações Unidas em setembro de 
2015.
Dizem que podemos ser a última geração que pode salvar 
a terra.
Para criar uma sociedade sustentável, buscamos uma 
solução integrada para as três questões de crescimento 
econômico, inclusão social (“ninguém fica para trás”) e 
proteção ambiental.

Mudando Shiga, Felicidade eterna
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A Província de Shiga usa a perspectiva dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas em seu governo provincial.
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