
Visão geral da Prefeitura

O Governo da Prefeitura de Okinawa se 
esforça para alcançar o desenvolvimento 
sustentável da prefeitura e criar uma 
sociedade onde ninguém é deixado para trás.

Enquanto o mundo trabalha para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, a Prefeitura 
de Okinawa também está correndo atrás dos ODS adaptando às 
circunstâncias particulares de Okinawa. A Prefeitura de Okinawa apoia 
cada residente por ter orgulho de ser Uchinanchu e viver uma vida 
espiritualmente enriquecedora.

Cinco Visões Futuras da Prefeitura de 
Okinawa
1.  Ilhas que valorizam a natureza, a história, as tradições e 

a cultura únicas de Okinawa
2.  Ilhas onde as pessoas levam vidas espiritualmente ricas, 

seguras e tranquilas
3.  Ilhas prósperas abundantes em esperança e energia
4.  Ilhas coexistindo e abertas para o intercâmbio com o 

mundo
5.  Ilhas que exibem diversas capacidades e pavimentam o 

caminho para o futuro
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Ilhas que valorizam a natureza, a história, as tradições e a cultura únicas de Okinawa

Conservando, restaurando e preservando o meio 
ambiente natural para as gerações futuras

Proteger e fortalecer a natureza
Proteger as riquezas da natureza e inspirar uma sociedade em 
harmonia com as atividades das pessoas no dia a dia 
Okinawa é abençoada com um rico ambiente natural de belas águas onde crescem os recifes de coral. Suas florestas subtropicais são o lar de muitas 
espécies exóticas e raras. Esses recursos atraem muitas pessoas e fornecem um grande suporte para o desenvolvimento sustentável da prefeitura. 
A Prefeitura de Okinawa está trabalhando para preservar este ambiente natural e introduzir a reciclagem de recursos, energia renovável e outras 
energias limpas.

Espécies de fauna e flora 
selvagens designadas como 
ameaçadas de extinção pela 
Prefeitura de Okinawa
A Prefeitura de Okinawa designou 
espécies raras de fauna silvestre e flora 
que precisam de proteção especial 
como as ameaçadas de extinção.

Prevenção de deslizamentos de barro
Vegetação foi plantada ao redor da área agrícola para evitar 
deslizamento de barro.

Atividades de plantio de árvores
O governo da Prefeitura de Okinawa e os moradores trabalham 
para plantar árvores e promover a arborização. 

Belos recifes de corais

Uma grande variedade de animais e plantas vivem e crescem no 
Parque Nacional Yanbaru

Okinawa Osawagani 
(Caranguejo de pântano)

Okinawa Yamataka Maimai 
(Caracol)

Orquídea Iriomote

Cachoeira de Nara na Ilha de Iriomote

Estabelecendo uma sociedade orientada à reciclagem

Turbina eólica dobrável e inclinável para prevenir danos de tufões
(Foto: Companhia Elétrica de Okinawa)

Centro de Tratamento de Esgotos de Naha tratando o esgoto

Voluntários de limpeza de praia coletando detritos marinhos

Awa Ecopark 
é um local de 
descarte final 
gerenciado

Sistema de geração de energia solar faz uso da luz solar, uma 
fonte de energia natural

43º Festival Nacional de Plantio de Árvores

Plantando a faixa verde (Green Belt) vegetações para evitar o 
deslizamento

Voluntários plantando mudas

Promovendo energia aos cuidados do meio ambiente

ODS estilo Okinawa
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Promovendo e criando indústrias tradicionais

Continuando e desenvolvendo a cultura tradicional

Fomentando a cultura tradicional 
e inspirando a inovação
Ensinando a cultura de Okinawa para a próxima geração e 
encorajando jovens para desenvolvê-la ainda mais
Okinawa sempre manteve uma cultura única, que evoluiu graças às suas características geográficas e ao caminho histórico. Mudança de valores 
e estilos de vida nos últimos anos tornaram mais desafiador passar a cultura tradicional. Para enfrentar este desafio, a Prefeitura de Okinawa vem 
criando mais oportunidades para os moradores da prefeitura vivenciarem a cultura e as artes, incentivando iniciativas que utilizam os recursos 
culturais na promoção industrial.

Torneio internacional de karatê realizado em Okinawa

Cerâmica Yachimun em estilo contemporâneo

Artesanato bingata de corante tradicional Artesanato e
 vidro Ryukyu

Arte performática tradicional Eisa

Nas comunidades de Okinawa, as 
crianças aprendem e realizam histórias 
e peças faladas na língua nativa de 
Okinawa

Alunos do ensino fundamental e médio 
da cidade de Uruma realizam uma 
versão contemporânea de Kumiodori 
(Kimutaka-no-Amawari)
Amawari-Roman-no-Kai

Casas tradicionais de Okinawa convertidas em restaurantes e 
salões de estética

O ambiente relaxante das casas tradicionais

Culinária de medicina de ervas okinawana preparada com 
ingredientes locais

Ilhas que valorizam a natureza, a história, as tradições e a cultura únicas de Okinawa ODS estilo Okinawa
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Criando cenários okinawanos

Os espaços públicos misturam-se com a paisagem circundante

Hamagawa Utaki, local dito que a deusa da criação vivia　©️OCVB

A estrada estilosa de paralelepípedo vai da Estrada de 
Kinjo até o Castelo de Shuri

Árvore Hinpunganjumaru estimada com 300 anos

Edifício do Terminal Aéreo de Miyako arquitetado com base no tema do pássaro 
que representa a cidade, o urubu de rosto cinza (Sashiba)

Museu da Prefeitura de Okinawa e Museu 
de Arte construído para se assemelhar a um 
gusuku (castelo) de Okinawa

Centro de Convenções de Okinawa arquitetado 
com o tema céu e mar

Santuário Naminoue fica em um local alto com uma linda vista para o mar azul

Luzes de piso na Ilha Tonaki iluminam 
caminhos de areia branca

Baía Kabira da Ilha de Ishigaki é conhecida por suas magníficas águas azuis clarasVista inspiradora com vista para o mar do 
topo do Penhasco Kayauchi Banta

Penhasco do Cabo Manzamo formado a 
partir do calcário Ryukyu

O vilarejo da Ilha Taketomi mantém a imagem arquetípica de Okinawa

Projetos urbanos preservam o 
estilo okinawano
A bela paisagem única de Okinawa incorpora as características 
naturais da região e faz parte de sua riqueza
A paisagem de Okinawa é caracterizada pela “natureza e história” envolvendo a rica natureza de Okinawa e o passado único, “estilo local” tipificado 
por casas cobertas de azulejos vermelhos, “a comunidade e o estilo de vida” preservando eventos e visões tradicionais sobre a vida, e os “espaços 
comunitários” de grandes empreendimentos como estradas e o litoral. A Prefeitura de Okinawa tem uma visão de longo prazo para preservar a 
comunidade diversificada, e a paisagem e o cenário histórico para as gerações futuras. Para garantir esse legado, a prefeitura promoveu o 
desenvolvimento urbano que gera valor aplicando o caráter único de cada comunidade.

Ilhas que valorizam a natureza, a história, as tradições e a cultura únicas de Okinawa ODS estilo Okinawa
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