
Ilhas onde as pessoas levam vidas espiritualmente ricas, seguras e tranquilas

Estimulando saúde e longevidade em Okinawa Sistema de saúde abrangente

Iniciativas de apoio à crechePromovendo a saúde e bem-estar 
para os moradores da província
Saúde pública, assistência médica e serviços de assistência social 
ajudam a todos viver com paz na consciência 
A Prefeitura de Okinawa tem um sistema abrangente que fornece serviços públicos de saúde, assistência médica e assistência social para que as 
crianças, nosso futuro, cresçam saudáveis com acesso a serviços e assistência adequados. A Prefeitura de Okinawa também promove a criação de 
um ambiente onde todos os moradores possam se manter ativos e saudáveis todos os dias e onde idosos e pessoas com deficiência tenham o apoio 
para participar e ser parte integrante da sociedade.

Praticando Castelo Yoga, uma pratica para acalmar a mente e o corpo no ambiente natural

Atividade organizada para promover a atividade física e manter as pessoas 
saudáveis (Cortesia do Ryukyu Shimpo) 

Programa de prevenção a cárie Apoio para idosos desfrutarem de um estilo de vida ativo

Estimular as crianças desde cedo a ter o hábito de 
sempre lavarem as mãos

Serviço médico de emergência de helicóptero para ilhas e áreas isoladas

Prefeitura de Okinawa acomoda diversas 
necessidades de cuidados infantis e educação

Passeio por uma creche Mais lugares criados para crianças participarem de atividades

Clínica médica itinerante visitando uma ilha 
remota

Enfermeiros que apoiam a saúde 
comunitária (Cortesia do Ryukyu Shimpo)

Homens encorajados a participar de 
atividades com a creche

Workshop de Tiruru ajudando a fortalecer as mulheres

Criando uma sociedade que promove ajuda 
mútua e cooperação

ODS estilo Okinawa
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Área de Treinamento do Norte

Centro de Descanso OkumaEstação de Comunicação Yaedake

Aeródromo Auxiliar da Ilha Ie

Tengan Píer

Acampamento Hansen

Área de Armazenamento de 
Munições Kadena

Estação de 
Comunicação Torii

Instalação de armazenamento 
de combustível do exercito

Depósito de Artilharia e Munição Henoko

Acampamento Schwab

Área de Treinamento Kin Blue Beach

Área de Treinamento Kin Red Beach

Acampamento Courtney

Acampamento McTureous

Acampamento Shields

Área de White Beach
Área de Treinamento Ilha Ukibaru 
(Acordo de Estatuto de Forças 2-4b)

Estação de Comunicação Awase

Base Aérea de Futenma

Área de Artilharia 
Ilha Oki Daitou

Área de Artilharia 
Ilha Idesuna

Área de Artilharia Ilha Kume

Área de Artilharia Ilha Tori 

Área de Artilharia
Ilhota Sekibi Sho

Área de Artilharia
Ilhota Kobi Sho

Aeródromo de Kadena

Acampamento 
Kuwae
Acampamento 
Zukeran

Porto Militar 
de Naha

Distrito de 
Abastecimento 
Makiminato

Base Aérea de Naha
(Acordo de Estatuto de 
Forças 2-4b)

Área de Treinamento 
Ilha Tsuken

Vila Kunigami

Vila Ogimi

Vila Higashi

Vila Nakijin

Cidade de Motobu

Cidade de Nago

Vila Onna

Vila Ginoza

Cidade de Kin

Vila Yomitan

Cidade de
Kadena Cidade de Uruma

Cidade de Okinawa

Vila Kitanakagusuku

Vila NakagusukuCidade de
Urasoe

Cidade de NishiharaCidade de
Naha Cidade de YonabaruCidade de

Haebaru
Cidade de

Tomigusuku Cidade de Nanjo

Cidade de Yaese

Cidade de Itoman

Cidade de Ginowan

Cidade de
Chatan

Fonte: Divisão de Assuntos de Bases 
Militares do Governo de Okinawa
(atual a partir de fevereiro de 2021)

Aproximadamente 70,3% das instalações de uso 
exclusivo dos militares dos EUA no Japão estão 
concentradas em Okinawa

Mapa das instalações e zonas 
militares dos EUA

A Prefeitura de Okinawa responde aos muitos problemas decorrentes das bases militares dos EUA

Instalação de câmeras de 
vigilância

Patrulha de prevenção ao 
crime

Prédio de evacuação de tsunami na Cidade de Naha

Campanha para eliminar a condução embriagada (Cortesia do Okinawa Times)

Aula de segurança no trânsito

Combate ao ruído e poluição ambiental

Base Aérea de Futenma localizada bem no meio 
de uma comunidade residencial da cidade onde a 
segurança é primordial

Criando comunidades seguras e protegidas

Reforçando o sistema de gerenciamento de crises de Okinawa

A Prefeitura de Okinawa se esforça no máximo 
para que seus residentes vivam em paz
Desenvolvimento de ilhas seguras e preparadas para lidar com todos os riscos
Os moradores da Prefeitura de Okinawa e o governo cooperam para manter as comunidades seguras e trabalhar em direção à meta “Okinawa: Ilhas 
Seguras & Protegidas” que protege a vida e a propriedade dos moradores contra grandes desastres naturais, poluição ambiental, incidentes, acidentes e 
todos os tipos de riscos. A Prefeitura de Okinawa também exigiu que os governos do Japão e dos Estados Unidos tomem medidas decisivas para resolver 
os muitos problemas decorrentes das bases militares dos EUA.

Projeto para crianças aprenderem sobre segurança comunitária Treinamento contra o terrorismo

Exercício de emergência para cenário de desastre Treinamento de helicóptero de combate a 
incêndios

Ilhas onde as pessoas levam vidas espiritualmente ricas, seguras e tranquilas ODS estilo Okinawa
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Melhorar a base para o sustento 
das pessoas e criar lugares 
confortáveis para morar
Buscando melhorar a conveniência da vida cotidiana
A Prefeitura de Okinawa leva em consideração as qualidades distintivas desta prefeitura e tem o objetivo de melhorar e fortalecer as bases para o 
sustento das pessoas com melhores moradias, abastecimento de água, esgoto, estradas e sistemas de abastecimento de energia. A Prefeitura de 
Okinawa também está se esforçando para criar um ambiente de apoio com transporte mais conveniente e acesso sem barreiras para idosos, pessoas 
com deficiência ou até mesmo para que crianças possam viver com segurança e proteção.

Desenvolvimento de infraestrutura local

Melhorias nas habitações 
fornecidas pela prefeitura

Estrada da Costa Oeste de Okinawa recém-construída

A zona de Naha Nouren foi modificada para melhorar sua função como um bloco de 
prevenção de desastres

Instalações de escolas públicas melhoradas

Planejando e proporcionando renovações 
e melhorias na resistência de terremotos 
nas instalações de abastecimento de água 

Centro de Dessalinização da Água do Mar na Instalação de 
Administração de Tratamento de Água de Chatan

Ponte Kouri que liga a Ilha Yagaji e a Ilha Kouri

Desenvolvimento de municípios seguros e confortáveis

A Estação Tedako-Uranishi foi inaugurada em outubro de 2019, ampliando o Monotrilho Urbano de Okinawa. Possui uma grande área 
de estacionamento e facilita o acesso ao transporte público

Ônibus com piso baixo

Terminal Rodoviário de Naha é a nova porta de entrada para a Cidade de NahaPista exclusiva para 
ônibus

Ilhas onde as pessoas levam vidas espiritualmente ricas, seguras e tranquilas ODS estilo Okinawa
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Criando um destino turístico de 
escolha global
Criando destinos turísticos atraentes e aprimorando o gênero de turismo de Okinawa
A Prefeitura de Okinawa aproveita o seu soft power para criar destinos turísticos sustentáveis de “escolha global” através de suas principais indústrias 
que lideram a atividade econômica local. Sobressaltada no princípio central de fornecer destinos turísticos protegidos, seguros e confortáveis, a 
prefeitura de Okinawa trabalha para melhorar a infraestrutura acomodando turistas e fortalece sua aptidão turística para oferecer turismo de alta 
qualidade em Okinawa com promoções de turismo esportivo, transporte intermodal mais conveniente, também como reuniões estratégicas, tour de 
incentivo, congresso e exposições (MICE).

Ilhas prósperas abundantes em esperança e energia

Proporcionando o desenvolvimento do turismo

Fortalecendo o turismo de Okinawa

Promoção da Hospedagem e Atrações das Reuniões de Turismo, 
Incentivos, Congressos e Exposições (MICE)

O Ancoradouro Naha Port Wakasa acomoda grandes navios e cruzeiros

Terminais Domésticos e Internacionais do 
Aeroporto de Naha

T Galleria Okinawa by DFS é 
o maior shopping center duty-
free do Japão Hotéis resort onde os visitantes podem desfrutar plenamente do ambiente de Okinawa

Da esquerda/Hoshinoya Okinawa, Ilha Hoshinoya Taketomi

Experimente os mistérios do karatê em Okinawa

Caiaque marítimo

Cavalgando Yoga de paddleboard　©️OCVB

©️OCVB

Casamento no resort em uma praia ou em um 
local de Património Mundial

As salas de conferências 
oferecem um ambiente 
descontraído O Centro de Convenções de Okinawa 

acomoda conferências e exposições

Turistas apreciando o artesanato tradicional

O bom clima de Okinawa é perfeito para golfe e 
maratonas

Andar de bicicleta é uma ótima maneira de descobrir as 
maravilhas de Okinawa　©️OCVB

Instalação das Reuniões de Turismo, Incentivos, Congressos e Exposições (MICE), Resort Bankoku Shinryokan

ODS estilo Okinawa
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Centro para engajamento e 
desenvolvimento econômico
Unindo a Ásia e o Japão com pessoas e bens
Em colaboração com as tecnologias de informações, turismo, agricultura, saúde e indústria de fabricações e outras indústrias, a Prefeitura de 
Okinawa está promovendo o Okinawa DX (Transformação Digital) Modelo em um esforço para empregar tecnologia para apoiar este renomado destino 
turístico. A Prefeitura de Okinawa também pretende ser um centro logístico de aeroportos e portos globalmente competitivos, que é capaz de contribuir 
para o crescimento econômico e industrial da prefeitura e também para o Japão e Ásia.

Desenvolvendo um hub de logística internacional

Desenvolvimento da infraestrutura para uma 
economia autossustentável

Conectando pessoas, bens e informações

A Grande Feira Comercial de Okinawa é a maior feira comercial do Japão organizada especialmente para compradores de outros países

ResorTech Okinawa é uma feira internacional de TI que combina empresas localizadas dentro e fora de Okinawa com empresas de TI 
no Japão e em todo o mundo 

O Centro de Logística do Porto de Naha é um novo centro de distribuição internacional que conecta Okinawa ao mundo

O Porto de Nakagusuku está sendo desenvolvido para reforçar a 
indústria (Nova Zona Portuária)

O Porto de Naha é mantido como base logística internacional

Aeroporto de Naha está sendo desenvolvido para facilitar o acesso 
(Foto: Naha Airport Building Co., Ltd.)

Segunda pista do Aeroporto de Naha
(Foto: Escritório Geral de Okinawa, Gabinete do Governo)

Ilhas prósperas abundantes em esperança e energia ODS estilo Okinawa

42 43


	h1-04_2020_表紙_4
	沖縄県の概況_P02_05
	沖縄県の概況_P06_09
	沖縄県の概況_P10_15
	沖縄県の概況_P16_19
	沖縄県の概況_P20_23
	沖縄県の概況_P24_25
	沖縄県の概況_Ph2_01
	県政の概要



