
Visão geral do “Plano de Promoção da Coexistência Multicultural da 
Província de Shiga (2ª edição revisada)”

2. Conceito básico sobre a promoção da coexistência multicultural
1. Visão almejada de uma sociedade de coexistência multicultural da Província de Shiga 
1) A comunidade local e a economia são revitalizadas por cada cidadão da província que possui como objetivo a construção de 

relações de igualdade e que atua como líder da comunidade local, e também por desempenhar um papel ativo, aproveitando 
ao máximo sua diversidade.

2) Respeitando as culturas uns dos outros, os cidadãos da província melhoraram sua compreensão das diferentes culturas e 
seu sentido internacional.

3) Estamos promovendo o desenvolvimento da comunidade com design universal que pode ser utilizado por todos.
4) Estamos promovendo o desenvolvimento da comunidade em colaboração com várias entidades.
5) A conscientização dos cidadãos da província sobre os direitos humanos está aumentando.

2. Objetivo principal 
Almejamos desenvolver uma comunidade local de coexistência multicultural na qual todas as pessoas que vivem, trabalham e 

aprendem na Província de Shiga possam desempenhar um papel ativo, aproveitando ao máximo sua diversidade, respeitando os 
direitos humanos e a individualidade de cada um, independentemente da nacionalidade ou etnia.

O que é coexistência multicultural?

Pessoas de diferentes nacionalidades e etnias vivem juntas como membros da comunidade local, reconhecendo 
as diferenças culturais umas das outras e tentando construir relação de igualdade.
(Extraído do “Relatório do Grupo de Estudos sobre a Promoção da Coexistência Multicultural” do Ministério de 
Assuntos Internos e Comunicações, março de 2006)

Cenário / 
Objetivo

〇 A população estrangeira nesta província foi de 32.995 pessoas no final de 2019 (tendência 
crescente). Tendência de prolongar e estabilizar a estadia.
〇 Entrou em vigor a Lei de Controle de Imigração revisada em 2019, e foi estabelecida a 
qualificação de residência “Habilidades Específicas”. O número de residentes estrangeiros 
deverá continuar aumentando no futuro.
〇 Revisamos o plano para que se tornasse mais adequado à situação real, como responder às 
mudanças nas condições econômicas e sociais e às questões que os acompanham.

Posicioname
nto

Diretriz que indica a direção em que cada entidade deverá trabalhar no desenvolvimento de uma 
sociedade de coexistência multicultural sob a filosofia do “Conceito Básico da Província de 
Shiga”

Período de 
planejamento Durante 5 anos do ano fiscal de 2020 a 2024

1. Sobre a revisão do plano

ポルトガル語



4. Desenvolvimento de medidas de coexistência multicultural 

[Objetivo da Ação 1] Apoio na comunicação que possa transmitir os 
sentimentos reais

Direcionamento das ações
(1) Oferecer informações em diversas línguas na comunidade
(2) Oferecer oportunidades de aprendizagem para a língua japonesa e a sociedade japonesa

Apoiamos os cidadãos estrangeiros da província, etc. para garantir que eles possam obter as informações necessárias no 
seu cotidiano e promovemos medidas para facilitar a comunicação com a comunidade local.

Estabelecemos um ambiente onde todos possam viver com segurança e tranquilidade.

[Objetivo da Ação 2] Apoio no cotidiano para viver com 
tranquilidade

Direcionamento das ações
(1) Apoio habitacional a fim de proporcionar um lar que possa viver com tranquilidade
(2) Estabelecer um sistema de saúde, médico e bem-estar que possa ser utilizado com tranquilidade
(3) Resposta no momento de desastres (4) Melhoria no apoio à segurança do cotidiano

[Objetivo da Ação 3] Apoiar a participação ativa de recursos humanos 
estrangeiros

Aceitamos os recursos humanos estrangeiros de maneira harmoniosa e adequada na qual consideramos que é um recurso 
humano valioso que apoia a economia e a comunidade local, e além disso, apoiamos a participação ativa de diversos 
recursos humanos estrangeiros.

Direcionamento das ações
(1) Estabelecer ambientes educacionais

[Objetivo da Ação 4] Desenvolver recursos humanos que se tornarão 
líderes da próxima geração
Valorizamos a individualidade de cada criança e trabalhamos para desenvolver pessoas ricas e fortes espiritualmente que 
abrirão as portas do futuro.

[Objetivo da Ação 5] Desenvolvimento da comunidade 
deslumbrante de coexistência multicultural

Direcionamento das ações
(1) Desenvolver a conscientização das comunidades locais
(2) Desenvolvimento da comunidade deslumbrante que aproveita ao máximo a sua diversidade 

Vamos trabalhar para eliminar o preconceito e a discriminação, promover o entendimento mútuo e desenvolver uma 
comunidade deslumbrante aproveitando ao máximo as forças de cada um.

Direcionamento das ações 
(1) Apoiar a aceitação e participação ativa de recursos humanos estrangeiros


