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Se tornar uma "bela província” 
repleta de vigor e pontos atraentes

Versão resumida

Apoio à operação de 
helicópteros médicos, etc.

Atividade prática em uma 
faculdade agrícola

Fórum de apoio à isolamento social 
(hikikomori)

Concurso de fotografia com o 
tema “papai cuidando dos filhos”
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A fim de concretizar o objetivo estabelecido na Visão, trabalharemos em 16 políticas posicionadas 
com base nas direções básicas (quatro pilares) do desenvolvimento de políticas.

A fim de proteger as 
vidas dos cidadãos e os 
seus meios de subsistência, 
promoveremos a preparação 
para casos de desastres, 
bem como trabalharemos 
no desenvolvimento do 
sistema de atendimento 
médico, na prevenção 
de crimes e na preservação 
do meio ambiente. 

①Prevenção e mitigação de
desastres, fortalecimento
da resiliência provincial
②Atendimento médico,

cuidados especiais e saúde
③Segurança da vida cotidiana 
④Meio ambiente

Desenvolvimento de 
recursos humanos para 
abrir novos caminhos

Buscaremos a vitalidade regional 
através da promoção da manufatura, 
turismo, agricultura, silvicultura, 
pesca entre outras indústrias, e de 
iniciativas em cooperação com os 
municípios, e promoveremos o 
desenvolvimento da infraestrutura 
e a introdução de tecnologias 
digitais, que são a base da 
indústria e da vida cotidiana. 

⑤Difusão do turismo e de atrações 
⑥Agricultura, silvicultura e pesca 
⑦Promoção industrial 
⑧Desenvolvimento e retenção

de recursos humanos 
⑨Desenvolvimento regional
⑩Promoção da digitalização da

sociedade 
⑪Base do transporte e do cotidiano

Com o objetivo de desenvolver 
uma sociedade em que as 
pessoas, cada uma com sua 
personalidade e habilidade, 
sejam respeitadas e possam 
participar e atuar, promoveremos 
o respeito dos direitos humanos,
o apoio às pessoas com
dificuldades no dia a dia, e o
bem-estar dos portadores de
deficiência.

⑫Direitos Humanos e
Diversidade

⑬Bem-estar

Para formar cidadãos que serão 
responsáveis pelo futuro de Mie, 
apoiaremos o desenvolvimento 
das crianças através da educação 
e prevenção de abusos, trabalha-
remos para que as vontades em 
relação ao casamento, gravidez, 
parto e criação de filhos sejam 
atendidas, e promoveremos o 
desenvolvimento comunitário 
através da cultura e do esporte. 

⑭Educação
⑮Crianças
⑯Cultura e esporte

Medidas contra tsunami e 
tempestade através da 

construção de diques, etc.

Portaria para a transformação de Mie 
em uma província em que todos 
possam viver tranquilamente, 

respeitando a diversidade de gêneros

Desenvolvimento do 
sistema de conservação da
 Rota Kumano Kodo Iseji

Postura básica do 
governo provincial

・Governo provincial que avança com base na confiança dos cidadãos
・Governo provincial que responde às necessidades dos cidadãos
・Governo provincial que avança em cooperação com várias entidades

Plano Geral da Povíncia de Mie (elaborado em outubro de 2022) 

Visão “Mie, uma Bela Província Repleta de Vigor e Pontos Atraentes” 
Plano “Mie com Vigor”

Tendo como nosso principal desafio, sob o novo plano geral trabalharemos em iniciativas para a 
proteção da vida dos cidadãos contra desastres, etc., e das crianças que criarão o futuro, considerando 
ambos com extrema importância. Além disso, para proporcionar uma vida próspera aos cidadãos, 
promoveremos o crescimento e desenvolvimento das indústrias de turismo, manufatura, agricultura, 
silvicultura e pesca, e trabalharemos constantemente em medidas contra o declínio populacional.

Juntamente com os cidadãos, criaremos uma “bela província” moderna, onde novos valores são 
criados proporcionando o desenvolvimento regional. 

Relação entre a Visão “Mie, uma Bela Província Repleta de Vigor e Pontos Atraentes” 
e o Plano “Mie com Vigor”

Uma visão do futuro daqui a cerca de 10 anos (Visão “Mie, uma Bela Província Repleta de Vigor e Pontos Atraentes”)

Plano quinquenal de médio prazo (Plano “Mie com Vigor”)

Política de gestão do governo provincial em termos anuais
 (Política de desenvolvimento administrativo da província de Mie)

Visão “Mie, uma Bela Província 
Repleta de Vigor e Pontos Atraentes”

Visão a longo prazo da província, que visa o futuro daqui a 
cerca de 10 anos, e direciona a postura básica do governo 
provincial e as direções do desenvolvimento de políticas

Filosofia básica: O futuro de Mie daqui a cerca de 10 anos 

　Para criar uma nova Mie, é necessário responder adequadamente aos riscos e preocupações, como a ocorrência 
de desastres naturais de grande escala e o declínio populacional, e aproveitar as oportunidades em relação à 
neutralidade de carbono e digitalização da sociedade, de modo a promover o desenvolvimento de Mie. 
　Por isso, trabalharemos fortemente em iniciativas para proteger as vidas dos cidadãos e seus meios de subsistência, 
e fazer de Mie uma província “procurada por todos”, por seus pontos fortes e atraentes, fortalecendo o turismo e seus 
recursos, e melhorando o acesso através do desenvolvimento das rodovias e infraestrutura.
　Ao promover estas iniciativas em cooperação com os municípios, empresas, organizações, NPOs (organizações 
sem fins lucrativos), entre outras entidades, trabalharemos para construir uma “[bela província] repleta de vigor e 
pontos atraentes”, em que sustentabilidade regional esteja presente, e que os cidadãos atuais e de futuras gerações 
possam viver com esperança, felicidade, vigor e segurança,

[Contato] Divisão de Planejamento, Departamento
de Planejamento Estratégico da Província de Mie 
TEL: 059-224-2025 
FAX: 059-224-2069 
E-mail: kikakuk@pref.mie.lg.jp

　Outros detalhes sobre a Visão e o Plano podem ser 
encontrados no site da província de Mie. 

ICHIMI Katsuyuki
Governador da província de Mie
Outubro de 2022
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Buscaremos o desenvolvimento independente e sustentável da região abordando de forma abrangente 
a questão do declínio populacional em toda a província. 

<Promoção de medidas contra o declínio natural> 
・Promoção do apoio à procura de parceiros(as) e dos programas 

para amenizar as preocupações relacionadas à gravidez, parto
e cuidados infantis

 <Promoção de medidas contra o declínio social> 
・Garantia e geração de oportunidades de emprego através da

promoção das indústrias
・Melhoria dos serviços de consulta e divulgação de informações para aqueles que desejam se mudar 

para a província, e promoção de medidas para incentivar os jovens a retornar às suas terras natais.

<Medidas contra o impacto do declínio populacional> 
・Promoção de iniciativas para expansão populacional relacionada, tais como promoção do workcation,

e revitalização regional com recursos humanos externos adquiridos através de programas de cooperação 
regional, etc.

<Promoção abrangente de medidas contra o declínio populacional> 
・Promoção de medidas em colaboração com os municípios através do “Conselho de Colaboração

para Elaboração de Medidas contra o Declínio Populacional de Mie”
・Formulação da “Política de Medidas contra o Declínio Populacional da Província de Mie” (nome

provisório) que indica a direção dos esforços relacionados às medidas contra o declínio populacional 
na província

Revisaremos o “Plano para Promoção
Estratégica da Digitalização em Mie” 
dentro de 2022, e conduziremos o plano 
“DX calorosa” para atender os desejos dos 
cidadãos da província.  

<Promoção da DX (transformação digital) 
na sociedade > 
・Estimular a promoção da DX e promover 

iniciativas em cada entidade
・Eliminar a disparidade no acesso a informações e desenvolver os recursos

humanos relacionados à DX em colaboração com as diversas entidades 
・Criação e desenvolvimento de negócios startups para resolver questões

regionais e sociais

<Promoção da DX no setor administrativo > 
・Digitalização dos procedimentos administrativos, criação de serviços que

aproveitam o uso de dados, e promoção da DX nos municípios
・Garantia e desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento de

infraestrutura para apoio da DX no escritório municipal

* DX (Transformação Digital) ... A digitalização nos ajuda a economizar
tempo e aumentar o valor agregado, facilitando o nosso cotidiano e trabalho.

Apoiaremos as crianças responsáveis pelo futuro de Mie, para que elas possam ser elas
mesmas e consigam se desenvolver com prosperidade, independentemente do ambiente em 
que nasceram e cresceram. Além disso, promoveremos uma educação que permita aos alunos 
adquirir uma auto-estima elevada e manter continuamente uma 
postura proativa e espontânea em relação ao aprendizado. 

<Apoio reforçado> 
・Promoção de medidas para combater a pobreza infantil, tais como

o apoio à aprendizagem em colaboração com a comunidade,
empresas e organizações locais, e o apoio ao emprego para
famílias monoparentais

・Promoção de iniciativas para prevenção do abuso infantil, tais como o fortalecimento de
medidas contra o abuso infantil com o uso de IA, e aprimoramento dos sistemas de consulta
infantil através do desenvolvimento de recursos humanos especializados

<Melhoria da educação> 
・Promoção de uma educação profissionalizante adaptada conforme o estágio de desenvolvimento,

tais como fornecer aos alunos do ensino colegial uma educação para formar jovens independentes, 
que possam ser eles mesmos e viver prosperamente em uma sociedade que enfrenta mudanças
diariamente

・Promoção de uma educação que permita que as crianças desenvolvam suas habilidades e
potenciais seguramente, fornecendo um apoio adequado de acordo com as diferentes
necessidades, tais como necessidades especiais, absenteísmo escolar, etc.

・Criação de locais de aprendizagem seguros, através da melhoria de sistemas de consulta e
apoio relacionados ao bullying, tomada de medidas rápidas e eficazes

5. Promoção de iniciativas para a digitalização da sociedade 6. Melhoria do apoio e da educação às crianças e jovens que construirão o future 7. Medidas abrangente contra o declínio populacional

Plano “Mie com Vigor”
◆O conteúdo das iniciativas da província nos próximos cinco anos é sistematicamente organizado em 56 medidas

com base nas 16 políticas indicadas na Visão “Mie, uma Bela Província Repleta de Vigor e Pontos Atraentes”.

◆Para cada medida são descritas as metas, o progresso e os problemas atuais, a direção das iniciativas
(negócios básicos) e os KPIs (indicadores principais de desempenho).

Plano estratégico quinquenal de médio prazo, dos 
anos fiscais de 2022 a 2026, que resume as iniciativas 
a serem promovidas para a concretização da filosofia 
básica estabelecida na Visão.

7 desafios abordados no Plano 
“Mie com Vigor”

Em resposta a desastres como terremotos de Nankai e chuvas torrenciais
cada vez mais severas e frequentes, dobraremos os esforços na prevenção e 
mitigação de desastres de grande escala, através de iniciativas do ponto de 
vista tangível e intangível. 

<Desenvolvimento constante de recursos humanos e manutenção dos 
recursos tangíveis>
・Desenvolvimento de recursos humanos

que cuidarão da prevenção de
desastres das próximas gerações

・Medidas para o fortalecimento da
resistência a terremotos e contra o
envelhecimento infraestrutural

 <Resgate e evacuação > 
・mplementação de treinamentos em grande escala em cooperação com o

governo, municípios e organizações de prevenção de desastres
・Promoção do desenvolvimento de instalações de evacuação temporária

em áreas propícias a inundações em caso de tsunami

<Recuperação> 
・Garantia das redes de transporte emergencial em caso de desastre, e promoção 

de medidas para recolha rápida dos resíduos gerados pelo desastre

　Compartilharemos as experiências adquiridas durante a 
aplicação de medidas contra a COVID-19 com instituições e 
organizações relacionadas, e nos prepararemos contra novas 
variantes ou novas infecções. 

<Medidas contra infecções>
・Implementação de medidas que visam adiante, com base

nas opiniões de especialistas
・Preparação do sistema de atendimento médico e sistema

de exames em caso de novas infecções

<Resposta ao impacto às atividades sociais e econômicas> 
・Com base na [garantia da continuidade dos negócios e do

emprego], [retomada das atividades econômicas] e [resposta às
mudanças nas condições sociais e econômicas], trabalharemos
no fornecimento de apoio aos empreendedores da província

・Apoio a consultas sobre diversos problemas cotidianos,
tais como garantia e fortalecimento dos sistema para
atendimento de consultas diversas

A fim de proporcionar um turismo sustentável que
favorece tanto os turistas, como os comerciantes e 
cidadãos locais, uniremos todas as forças da região para 
promover o turismo de Mie. 

<Promoção de iniciativas estratégicas para a atração de turistas> 
・Promoção do marke-

ting turístico através
da coleta e análise de
dados dos turistas

・Uso da mídia e redes
sociais para fortalecer
a promoção do
turismo nacionalmen-
te e internacionalmente

<Desenvolvimento de pontos turísticos de alta qualidade>
・Aprimoramento de conteúdos e serviços para promo-

ção do turismo com hospedagem, tais como redesco-
berta de recursos locais

・Melhoria do ambiente para recepção de turistas, tais
como o apoio à renovação de instalações de hospeda-
gem e o desenvolvimento de recursos humanos para o
turismo

Conduziremos o Projeto “Zero Emissões Mie”, a fim de proporcionar o
desenvolvimento industrial e econômico através da realização da neutralidade 
de carbono, uma iniciativa que visa reduzir a emissão de CO2 e outros gases 
para praticamente zero. 

<Exemplos de iniciativas para o Projeto “Zero Emissões Mie”> 
・Apoio a pequenas e médias empresas (PMEs) para a transição para veículos

elétricos (EVs)
・Promoção do uso de hidrogênio, combustível de amônia, etc. no complexo

de Yokkaichi
・Formulação de planos para redução das emissões de CO2 nos portos da

província
・Promoção da introdução de energia renovável, como a energia marinha
・Promoção do desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de paineis

solares, plastico, etc, para promoção da reciclagem
・Promoção do uso eficaz de sistemas como o J-Credit para a manutenção de

florestas e reprodução de algas

A fim de identificar as questões que podem se agravar ainda mais nos próximos cinco anos e tomar medidas proativamente, elaboramos 
as 7 iniciativas a seguir como “7 desafios abordados no Plano “Mie com Vigor”. Aqui, apresentaremos algumas das direções das iniciativas.

1. Prevenção e mitigação de desastres de grande escala, e aceleração
e aprofundamento das medidas para fortalecimento da resiliência
provincial

2. Resposta a novas infecções como a COVID-19 3. Promoção do turismo através dos pontos
atraentes de Mie

4. Promoção industrial considerando a descarbonização
como uma oportunidade

(Campanha de migração)


