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O que é Plano de Convivência 
Multicultural de Komaki?
O que é Plano de Convivência 
Multicultural de Komaki?
 É um plano que mostra as ideias e condutas básicas 
para os cidadãos de Komaki promoverem a convivência 
multicultural. 
 Este plano é composto por: ① detalhes específicos do 
plano,  ② promoção e organização do plano,  ③ 
andamento da formulação do plano e a organização, ④ 
materiais.

 É um plano que mostra as ideias e condutas básicas 
para os cidadãos de Komaki promoverem a convivência 
multicultural. 
 Este plano é composto por: ① detalhes específicos do 
plano,  ② promoção e organização do plano,  ③ 
andamento da formulação do plano e a organização, ④ 
materiais.Ideia básica do planoIdeia básica do plano

 Para se ter como meta a construção de uma “comunidade de 
convivência multicultural”, é muito importante, em seu cotidiano, 
reconhecer as “diferenças” étnicas, culturais, de nacionalidades ou de 
idiomas, ser atencioso uns aos outros e cultivar o espírito de ajuda 
mútua. 
 O fato de cultivar este espírito, faz os cidadãos de 
Komaki se tornarem independentes, ampliando o 
círculo de participação na comunidade e 

construir uma cidade onde todos possam 
viver sorridentes.

GlossárioGlossário
Vocabulário

Significado

Convivência
multicultural

Pessoas de diferen
tes etnias e nacion

alidades respeitan
do 

as diferenças cul
turais mutuamen

te, construindo u
ma 

relação de igualda
de para convivere

m  como membro
s da 

comunidade local. 

Cidadãos
estrangeiros

De um modo geral r
efere-se às pessoas 

cuja nacionalidade 
é es-

trangeira. Porém, ne
ste plano também s

ão incluídas as pess
oas 

com nacionalidade ja
ponesa que possuem

 raízes estrangeiras. 

Os outros cidadãos d
e Komaki que não se

 enquadram na defin
ição 

de cidadão estrangei
ro, serão considerado

s “Cidadãos Japones
es”.

Cidadãos
de Komaki

Todas as pessoas q
ue se relacionam n

a vida diária da cid
ade 

de Komaki, como p
essoas que moram 

e trabalham em Ko
maki.

Pesquisa
em Komaki

Refere-se à “enq
uete sobre convi

vência multicultu
ral” 

realizada entre fe
vereiro e março d

e 2010, destinada
 aos 

cidadãos japonese
s e estrangeiros. 

Você sabia?Você sabia?
O número de estrangeiros registrados aumentou em 10 vezes 

nos últimos 20 anos (8.518 pessoas). A proporção de estrangeiros é 
de 5.6% da população total, com uma porcentagem aproximada de um 
estrangeiro em cada 20 cidadãos.

 Existem alguns cidadãos de Komaki nascidos no Japão cuja 
nacionalidade é estrangeira, mas que nunca sequer foram aos seus países. 
Além disso, existem várias pessoas com condição similar ao cidadão com 
nacionalidade estrangeira, como pessoas que obtiveram a cidadania 
japonesa por naturalização, pessoas com cidadania japonesa 

nascidos no exterior ou filhos de estrangeiros casado 
com japoneses,etc.
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Comece com o que estiver ao seu alcanceComece com o que estiver ao seu alcance Figura sistemática do plano, 
“Comece com o que estiver ao seu alcance”
Figura sistemática do plano, 
“Comece com o que estiver ao seu alcance” o que vem a ser “assumir o desafio”. Por exemplo...o que vem a ser “assumir o desafio”. Por exemplo...“Metas” e Seus Motivos“Metas” e Seus Motivos

 Para concretizar as metas almejadas de ① a ⑤, os cidadãos, as 
empresas e a administração pública realizam o que cada qual 
pode fazer. Solucionando os problemas enfrentados por Komaki, 
vai se expandindo o círculo de intercâmbio de cada cidadão e 
formando a base da conviviência multicultural.

 Para concretizar as metas almejadas de ① a ⑤, os cidadãos, as 
empresas e a administração pública realizam o que cada qual 
pode fazer. Solucionando os problemas enfrentados por Komaki, 
vai se expandindo o círculo de intercâmbio de cada cidadão e 
formando a base da conviviência multicultural.

Prazo do planoPrazo do plano

 O prazo é de 5 anos, a partir do 
ano fiscal de 2011 até 2015, e se 
necessário, realizaremos a revisão 
do plano de “assumir o desafio”.

1º a 3º ano (2011-2013) 4º ano（2014） 5º ano（2015）

 Após a formulação do plano, acompanharemos o seu progresso através dos 
relatórios intermediários e avaliações, etc.

 Motivo

Assumir o desafioAssumir o desafio

 Para concretizar o que diz o slogan é importante que cada 
cidadão, através de apoio mútuo, colabore e pratique o 
que estiver ao seu alcance. São muitos os desafios, mas ini-
cialmente levantamos 5 temas considerados de extrema 
importância para os cidadãos de Komaki, e resolvemos 
“tê-los como meta”. 
 Dentre os 5 temas levantados como meta, decidimos “as-
sumir o desafio”, pensando no que qualquer cidadão de 
Komaki seria capaz de executar, dentro das respectivas 
posições de cidadão, de empresa e de administração 
pública.

Nós, “cidadãos de Komaki”, mutuamente,

Ser uma cidade 
na qual a 
medida de 
prevenção 
contra desastres 
de cada um 
atinja nota 100

Aumentar a 
participação 
nas atividades 
da Associação 
dos Moradores 
do Bairro

Saber a forma 
correta de 
jogar o lixo e 
ter como 
objetivo reduzir 
a sua 
quantidade

Apoiar a 
“convivência 
multicultural” 
das crianças

Aprender 
sobre as 
“diferenças” 
culturais, 
étnicas, de 
nacionali-
dades ou de 
idioma, etc.

Vamos começar com o que estiver ao nosso alcance

Cidadão Empresa Administração
pública

Slogan

 Soubemos que alguns cidadãos estrangeiros “não sabem onde contactar” quando 
ocorrer algum terremoto, incêndio ou chuvas fortes, ou então, “não sabem como 
chamar a ambulância ou o carro de bombeiro” por não saber falar o idioma. A medida 
de prevenção contra desastres é importante, pois ameniza o risco a vida humana e 
consideramos ser importante os moradores locais se conhecerem mutuamente.

 Para os cidadãos estrangeiros que cresceram num país onde não existe organização chamada 
Associação dos Moradores do Bairro, requererá tempo para compreenderem a sua função. 
Consideramos que com o aumento do número de participantes na Associação dos Moradores do 
Bairro, tornar-se-á uma comunidade onde todos poderão viver entre sorrisos ajudando-se mutuamente. 

 Em 2005, o município anunciou a “Declaração de Cidade Ecológica”. Tendo um 
objetivo em comum que é de reduzir o volume do lixo, os cidadãos estrangeiros e 
japoneses poderão trabalhar juntos e aprender a forma correta de descartar o lixo e 
com isso, criar oportunidade para os moradores se relacionarem.

 É muito importante que as crianças que possuem raízes no exterior possam viver sorridentes, ter 
confiança nas suas raízes e sentir-se orgulhosas em usar o seu nome verdadeiro. Neste processo 
de incentivarmos o “desenvolvimento urbano para a convivência multicultural”, pensamos que é 
importante as pessoas aprenderem sobre a convivência multicultural desde criança.  

 Soubemos que tanto os cidadãos estrangeiros como os cidadãos japoneses que vivem no 
mesmo bairro têm o mesmo desejo que é de “interagir e viver em harmonia”. Pensamos 
que é possível conhecer as “diferenças” culturais, étnicas, de nacionalidades e de idiomas, 
criando oportunidades para os cidadãos de Komaki se conhecerem mutuamente.

Sistema de promoção e sistema de avaliação (progresso)Sistema de promoção e sistema de avaliação (progresso)

Executores
（órgão executor）

Cidade de Komaki
Comissão de Promoção 
da Convivência 
Multicultural
Conselho de Convivência 
Multicultural

Execução do 
plano

Relatório 
intermediário

Recebendo o relatório 
intermediário, faz se a revisão 
de “assumir o desafio”.

・Relatório do progresso
・Avaliação dos executores

Estudo e formulação 
do plano revisado

（Execução em abril 
de 2016）

estamos dispostos a 
participar da comunidade 
（promover a participação 
na comunidade）

respeitamos os direitos 
humanos sem discriminação
（respeito pela dignidade 
individual e pelos direitos 
humanos fundamentais）

e almejamos
(metas básicas)

Meta ① Meta ② Meta ③ Meta ④ Meta ⑤

M
eta ①

 
M
eta ②

M
eta ③

 
M
eta ④

M
eta ⑤

Motivo

Motivo

Motivo

Motivo

Ser uma cidade na qual a medida de prevenção 
contra desastres de cada um atinja nota 100

Aumentar a participação nas atividades da 
Associação dos Moradores do Bairro (Jichikai)

Saber a forma correta de descartar o lixo e ter 
como objetivo reduzir o volume de lixo

Apoiar a “convivência multicultural” das crianças

Aprender sobre as “diferenças” culturais, étnicas, 
de nacionalidades ou de idioma entre outras

・A Associação dos Morad
ores do Bairro,  em 

cooperação com a Associaç
ão Internacional de 

Komaki (KIA), realiza cursos de
 culinária nos centros 

do bairro, com a participação do
s cidadãos japoneses 

e estrangeiros.(Meta ②) …etc.

・As empresas criam um espaç
o no Boletim Interno, 

para fazer a apresentação d
os países dos seus 

funcionários estrangeiros, v
isando promover a 

compreensão entre os funcionár
ios. (Meta ⑤)

・A Câmara de Comércio de 
Komaki afixa o aviso 

sobre a separação de lixo em vá
rios idiomas ao dispor 

latas de lixo durante o Fest
ival de Indústria de 

Komaki, etc. (Meta ③) …etc.

Empresas 
etc.

Cidadãos

Administração
pública

・A administração pública (
Setor de Prevenção 

contra Desastres) cria um méto
do para treinamento 

de prevenção contra desastres 
do bairro para que os 

c idadãos  japoneses  e  est
range i ros  possam 

empenhar-se e colaborar mutua
mente. (Meta ①)

・A administração pública (b
iblioteca, Centro de 

Inovação Manabi) coleta livros
 infantis para que os 

pais e crianças estrangeiros
 possam lê-los e as 

crianças possam se familiari
zar com a cultura e 

idioma maternos. (Meta ④) …etc.

compreensão entre os funcionár
ios. (Meta ⑤)

・A Câmara de Comércio de 
Komaki afixa o aviso 

・A Câmara de Comércio de 
Komaki afixa o aviso 

Além disso assumiremos out
ros 

tantos desafios.
Para mais informações, cons

ulte a 

versão original.

assumir o 
desafio

assumir o 
desafio

assumir o 
desafio

assumir o 
desafio

assumir o 
desafio

e estrangeiros.(Meta ②)

Komaki, etc. (Meta ③)

empenhar-se e colaborar mutua
mente. (Meta ①)

Todos são “cidadãos de Komaki”, a cidade onde podemos 
viver alegremente ajudando uns aos outros.

idioma maternos. (Meta ④)
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