
Criação de inovação científica e 
tecnológica
Promovendo indústrias sustentáveis da próxima geração
A Prefeitura de Okinawa está transformando sua economia em uma economia que é baseada em inovação, onde as indústrias, governo e as academias 
colaboram organicamente, aproveitando a ciência e a tecnologia para criar novo valor agregado. O objetivo é preparar e promover indústrias 
sustentáveis das próximas gerações. A Prefeitura de Okinawa também oferece assistência eficaz para atender às necessidades de pesquisas e 
desenvolvimentos, comercializações e outras etapas de desenvolvimento para negócios, e se esforça para promover o avanço industrial e soluções 
para questões sociais.

Educando futuros engenheiros

Construindo uma base para pesquisa e desenvolvimento

Universidade de Pós-Graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa (OIST)

A Universidade de Ryukyu promove uma cooperação mais próxima com a 
comunidade

Universidade de Pós-Graduação do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa (OIST)

Exposição de Tecnologia de Fabricação de Okinawa onde a indústria, o 
governo, e academia trabalham juntos para fornecer uma ponte para a 
produção

Colégio do Instituto Nacional de Tecnologia Okinawa 
educa engenheiros aeronáuticos

Centro de Pesquisa & Desenvolvimento de Biotecnologia 
em Saúde de Okinawa

Centro de Pesquisa 
em Ciências da Vida 
de Okinawa

Instituições de pesquisa de classe mundial

Ilhas prósperas abundantes em esperança e energia ODS estilo Okinawa
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Produtos agrícolas, florestais e de pesca atraentes

Promoção de indústrias agrícolas, 
florestais e pesqueiras aproveitando 
as qualidades únicas de Okinawa
Solidificando o gênero de Okinawa exemplificando produtos seguros 
e confiáveis cultivados no rico ambiente natural da prefeitura
O clima oceânico subtropical, e diversas características dos recursos regionais da prefeitura, são utilizados para criar indústrias agrícolas, florestais, 
pesqueiras e muitos outros setores atraentes e dinâmicos. A Prefeitura de Okinawa está buscando reduzir os custos de distribuição e promover a 
transformação digital nas indústrias agrícola, florestal e pesqueira, de modo a realizar o crescimento e aumentar a produção e a lucratividade.

Cana-de-açúcar da safra de Okinawa

Mangas okinawanas muito doces

Tankan suculento e doce (tangerina de 
Okinawa)

Okinawa é o maior produtor de abacaxi 
do Japão

Cenouras nativas de Okinawa Cultivo de cogumelo shiitake

Atum recém-desembarcado Maior produção de camarão no Japão

Uma marca de Okinawa, “Motobu Beef”, carne de vaca

Porco Aguu, espécie natural de 
Okinawa

Campanha de promoção do açúcar mascavo de 
Okinawa Kokuto no exterior

Fornecendo ovos de galinha de 
boa qualidade

Uvas do mar, o caviar verde 
(umibudo)

Alga Mozuku é rica em 
minerais

Shikwasa O cultivo de flores tira proveito do clima tropical de Okinawa

Acerola

Maracujá

Carambola

Pitaia

Batata-doce Beni-imo é conhecida 
por seu sabor doce refinado

Cebolinha okinawa tem um aroma 
pungente e um sabor salgado

Okinawa tem uma próspera produção de cogumelos

Ilhas prósperas abundantes em esperança e energia ODS estilo Okinawa
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Aproveitando recursos e talentos 
regionais
Promovendo o serviço de indústrias e pessoas em comunidades de apoio
A Prefeitura de Okinawa promove o desenvolvimento da manufatura, mercantilização do consumidor e outras indústrias secundárias como parte 
de sua estratégia de ter tais setores desempenhando um papel fundamental na economia de Okinawa. É também objetivo da prefeitura expandir 
opções acessíveis de estilo de trabalho e criar ambientes de trabalho confortáveis para que as pessoas que possuem uma variedade diversificada de 
habilidades e capacidades possam desempenhar um papel ativo e alcançar seus potenciais. A Prefeitura de Okinawa busca construir um ciclo positivo 
de crescimento e promoção para empresas que atuam na prefeitura, e ampliar esses benefícios para melhorar a renda dos trabalhadores.

Promovendo a diversidade na fabricação

Promovendo o uso eficaz das terras usadas anteriormente pelas Forças Armadas dos EUA no Japão

Festival de Flores e Alimentos de Okinawa promove maior consumo e produção de produtos agrícolas, florestais e de pesca 
(Esquerda: Cortesia do Ryukyu Shimpo, Direito: Cortesia do Okinawa Times)

Naha Shintoshin está repleta de parques, museus, centros comerciais e outras (Cortesia do Okinawa Times)

O local do antigo campo de golfe Awase na vila de 
Kitanakagusuku agora abriga um grande shopping center, 
hospital geral e outros complexos

Instalações da prefeitura da cidade de Chatan no distrito de 
Kuwae 

Festival Industrial de Okinawa é a maior feira abrangente do gênero na prefeitura (Cortesia do Okinawa Times)

Os seminários de procura de emprego ajudam os participantes a adquirir conhecimentos e habilidades profissionaisA Festa Shimazake é uma chance de desfrutar destilados e destilados awamori em Okinawa

Implementando medidas de emprego e 
assistência na procura de emprego

Ilhas prósperas abundantes em esperança e energia ODS estilo Okinawa
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Esforçando-se para melhorar a 
atratividade das ilhas remotas
Promovendo indústrias aproveitando os recursos e a beleza das ilhas
A Prefeitura de Okinawa está incentivando indústrias que ajudam a superar desvantagens em transporte, logística, infraestrutura digital e recursos 
humanos e outras áreas que as ilhas remotas enfrentam e bloqueiam o seu potencial. A Prefeitura de Okinawa visa criar indústrias sustentáveis, 
empregos e um ciclo econômico positivo por meio de programas de turismo que aproveitam o rico ambiente natural, agrícola, silvicultural e a indústria 
pesqueira e aproveitando os ambientes únicos dessas ilhas, iguarias locais preparadas com ingredientes locais, e outras iniciativas que investem 
nas características distintivas dessas ilhas..

Ilhas confortáveis para viver Aproveitando ao máximo as características distintivas das ilhas remotas

Ponte Irabu-Ohashi liga as ilhas Miyako e Irabu

Aeroporto Miyako Shimojishima

Serviço de balsa para a Ilha Kudaka Porto de Pesca Kitadaito

Hospital da Prefeitura de Okinawa Yaeyama (Cortesia do Okinawa Times)

A Feira Okinawa Ritou é um evento que destaca produtos especiais das 
ilhas remotas

Produtos originais de alta qualidade das 
ilhas remotas de Okinawa

Os programas online oferecem uma chance 
de encontrar o encanto dessas ilhas de casa 

Os programas que promovem o turismo na ilha e o 
intercâmbio permitem que os participantes conheçam os 
residentes da ilha e vivenciem as atrações dessas ilhas

Ilhas prósperas abundantes em esperança e energia ODS estilo Okinawa
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