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Quem Somos

JICA e Tipos de Assistência

Áreas Prioritárias

Processo Operacional

Somos a Agência do Governo Japonês responsável 
pela execução da Assistência Oficial para o 
Desenvolvimento (ODA – sigla em inglês), que 
tem o objetivo de apoiar, assistir e contribuir para 
o desenvolvimento sócio econômico dos países 
em vias de desenvolvimento. Para isso, utilizamos 
diferentes modalidades de assistência, sempre se 
adequando à realidade e necessidade de cada região.

MISSÃO: Melhoria da Segurança Humana 
e Crescimento com Qualidade

VISÃO: Unindo o Mundo com os Laços 
de Confi ança

AÇÕES: Comprometimento, In Loco, 
Estratégia, Co-Criação, 
Inovação
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Privado

Projeto 
Comunitários

Apoio para as 
Comunidades 

Nikkeis

Empréstimo 
ODA

Parceria 
Público 
Privada

Multilateral

COOPERAÇÕES: TÉCNICA, FINANCEIRA E TRIANGULAR OUTRAS ATUAÇÕES DA JICA BRASIL

Peritos EquipamentosTreinamentos

Financiamento 
para 

Investimento do 
Setor Privado

Projetos 
Comunitários

Voluntários 
Japoneses

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão

www.jica.go.jp/english (Matriz)
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/o�  ce (Brasil)

Facebook: jicabrazilo�  ce

Representação no Brasil
� Al. Santos, 700, 15º andar

Ed. Trianon Corporate Cerqueira Cesar
CEP: 01418-002, São Paulo/SP - Brasil 

� Tel: +55 11 3251-2655
   Fax: +55 11 3251-1321
� br_oso_rep@jica.go.jp

Representação no Brasil — Escritório em Brasília 
� SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 402

Ed. Corporate Financial Center
CEP: 70712-900, Brasília/DF - Brasil 

� Tel: +55 61 3321-6465
   Fax: +55 61 3321-7565
� brbs_oso_rep@jica.go.jp

Agência de Cooperação Internacional do Japão

•  Escritórios no Japão:
 Sede e 15 Escritórios Domésticos
•  103 Escritórios Internacionais

JICA BRASIL

At uando como parceiro global

Presença da JICA no mundo
• Escritórios no Japão
 Sede e 16 Escritórios Domésticos
• 91 Escritórios Internacionais

www.jica.go.jp/brazil/portuguese/offi  ce
www.facebook.com/jicabraziloffi  ce

Representação da JICA no Brasil
SCN Quadra 2 - Bloco A - 
Ed. Coporate Financial Center - sala 402
CEP: 70712-900 - Brasília-DF
Tel: +55 61 3321-6465   +55 61 3321-7565
br_oso_rep@jica.go.jp

Escritório Regional da JICA em São Paulo
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.729, 
6º andar, Cerqueira César
CEP: 01401-000 - São Paulo-SP
+55 11 3251-2655   +55 11 3251-1321
brsp_oso_rep@jica.go.jp

Projetos Comunitários
São projetos que objetivam promover a participação do povo japonês, por meio das 

ONGs, sociedades civis, universidades e outros parceiros, na cooperação internacional para o 
desenvolvimento dos países emergentes.
A JICA liga o Brasil e o Japão por meio da NGO-JICA Japan Desk, apoiando e coordenando os Projetos 
Comunitários, visando a melhoria de vida das comunidades brasileiras.
Também, facilitamos a comunicação e o intercâmbio de opiniões entre o Japão e o Brasil, 
oferecendo informações sobre as entidades brasileiras ao povo Japonês que estejam interessados 
em desenvolver um Projeto Comunitário no Brasil. 

Assistência à Comunidade Nikkei
A JICA desenvolve atividades junto às comunidades Nikkeis para fortalecer as relações 

e cooperações entre Brasil e Japão. Um desses projetos é o Programa de Treinamento de 
Nikkeis no Japão, que disponibiliza bolsas de estudo no país nipônico, custeadas pela JICA. Outra 
importante iniciativa é o Programa de Voluntários para Entidades Nikkeis, que consiste em 
enviar voluntários japoneses para auxiliar as comunidades Nikkeis, oferecendo atividades como 
o ensino da língua japonesa, esportes, música e conhecimentos técnicos.

Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade 
social extrema – Lar Fabiano de Cristo – Duque de 
Caxias/RJ

Conscientização nutricional e diversifi cação da pro-
dução e técnica agrícola  sustentável, nas comunida-
des situadas às margem do Rio Madeira/AM

Voluntária atuando na casa de Idosos Ipelândia  - 
Suzano/SP

Orientação de especialistas japoneses na Usina de 
Triagem – Mogi das Cruzes/SP

Desenvolvimento de ações para a proteção das 
crianças e adolescentes em Canoa Quebrada/CE

Voluntário ensinando basebol no Instituto 
Varzeagrandense de Educação – Cuiabá/MT

Agência de Cooperação Internacional do Japão

APOIO À EDUCAÇÃO

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE NIKKEI ENSINO DE ESPORTE

     DESENVOLVIMENTO RURAL SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

     RECICLAGEM DE LIXO

  FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO
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Presença da JICA no mundo

QUESTÕES URBANAS
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
Mobilidade urbana, saneamento

e Polícia Comunitária
Planejamento de cidades sustentáveis

de menor impacto ambiental
Gestão de riscos de desastres naturais

MELHORIA DE AMBIENTE 
PARA INVESTIMENTO:
Formação de recursos
humanos da indústria.

Parceria com o setor privado.
Fortalecimento do

setor produtivo

COOPERAÇÃO TRIANGULAR: 
Programa de Parceria

Japão-Brasil (JBPP) em
prol da assistência a países 

latino americanos
e países africanos de

língua portuguesa 

ODA: ASSISTÊNCIA OFICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO

Bilateral

OutrosCooperação FinanceiraCooperação Técnica

Solicitação
de Assistência

Missão de
Detalhamento do Projeto

Solicitação
de Assistência

Consulta com JICA
para formulação

de projeto

Estratégia
de Assistência

JICA BRASIL

Unindo o 
mundo com 
os laços de 
confi ança

ODA
Assistência Ofi cial

para o Desenvolvimento
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Programa de 
Treinamentos
no Japão para 
Brasileiros
A JICA oferece treinamento 
no Japão como “bolsista”, 
a  f im  de  adqu i r i r  o 
aperfeiçoamento técnico, 
troca de conhecimentos e 
experiências, tornando-se 
assim o pilar da construção 
do seu país.

PROGRAMA de co-criação 
de conhecimentos (foco 
em grupo e região)

TREINAMENTO de 
transporte público urbano

Projetos 
Comunitários
A JICA Brasil, por meio da NGO-JICA 
Japan Desk, promove e apoia a 
participação do povo japonês, através 
dos Projetos Comunitários, executados 
em parceria entre as entidades do 
Japão e do Brasil (ONGs, sociedades 
civis, universidades e outros parceiros), 
visando melhorias nas comunidades 
brasileiras. Oferecemos também 
informações sobre as entidades 
brasileiras às entidades japonesas que 
estejam interessadas em desenvolver um 
Projeto Comunitário no Brasil.

JOVENS DO PROJETO 
PIPA Projeto de Integração 
Pró-Autista (São Paulo–SP)  que 
utiliza a metodologia Terapia de 
Vida Diária (TVD)

ATIVIDADES do Projeto 
de Promoção de Educação 
Ambiental, que envolve 
capacitação dos professores das 
escolas de Ensino Fundamental I 
(Caçapava-SP)

Voluntários 
Japoneses
Consiste no envio de 
voluntários japoneses 
que desejam aplicar as 
técnicas ou experiências 
que possuem, em prol 
das comunidades nikkeis 
do Brasi l ,  oferecendo 
atividades como o ensino da 
língua japonesa, esportes, 
música, culinária, cuidados 
com a saúde para a terceira 
idade, entre outros. 

EDUCAÇÃO: 
Orientadora de 
língua japonesa

ESPORTE: Instrutor 
de  beisebol

Cooperação Técnica
Os projetos de cooperação técnica contam com a orientação 

de peritos, treinamentos no Japão ou a combinação de 
ambos, além da doação de equipamentos quando necessário, 
objetivando a formação de pessoal, a criação de organizações 
/ sistemas, desenvolvimento de pesquisas ou a difusão técnica.

Projeto MUSEU NA 
FLORESTA, Torre 
de observação,
Manaus /AM

Projeto
POLÍCIA 
COMUNITÁRIA

SATÉLITE JAPONÊS, 
contribuição para a 

preservação da fl oresta 
amazônica e combate

ao desmatamento

Empréstimo ODA

Consiste em um empréstimo em moeda japonesa a juros baixos 
e pagamentos parcelados a longo prazo. Sob estas condições, 

já foram aprovados no Brasil projetos nas áreas de infraestrutura 
portuária, transporte, irrigação, eletrifi cação rural, água e esgoto, 

entre outros.

FINANCIAMENTO para 
o rebaixamento da calha 
do Rio Tietê DAEE - São 

Paulo/SP

INVESTIMENTO em 
infraestrutura para 
melhoria no combate as 
perdas de água – SABESP 
– São Paulo/SP

INVESTIMENTO em 
infraestrutura para melhoria 
do abastecimento de água
SABESP – São Paulo/SP

Programa de 
Treinamento no 
Japão para a 
Comunidade Nikkei

Oferece bolsas de estudos 
no Japão, custeadas pela 
JICA, a fim de adquirirem 
conhecimentos necessários ao 
desenvolvimento profi ssional, 
sendo capacitados para 
contribuírem para a sociedade 
nipo-brasileira.

PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO da Futura 
Geração da Comunidade 
Nikkei Estudantes do 
Ensino Fundamental

BOLSAS de Mestrado
e Doutorado

Programa de Estudo 
do Desenvolvimento 
Japonês
(Cátedra Fujita Ninomiya)

CERIMÔNIA de lançamento 
do “Programa de Estudo do 
Desenvolvimento Japonês, Cátedra 
Fujita Ninomiya” com autoridades do 
Brasil e do Japão

AULA proferida pelo Professor Masato 
Ninomiya para alunos de graduação da 
Faculdade de Direito – USP/SP

Estabelecimento de um curso no 
Departamento de Direito Internacional 
da Faculdade de Direito da USP, para o 
estudo e pesquisa sobre o processo de 
desenvolvimento e a experiência como 
doador no pós-Guerra, vividas pelo Japão 
na era moderna. Promover a formação de 
recursos humanos que contribuam para 
fortalecer as relações entre Brasil e Japão.

Cooperação 
Triangular
Os recursos e o know-how, 
que o Brasil e o Japão detêm, 
são utilizados para prestar 
assistência a um outro país em 
desenvolvimento, em especial 
aos da América Latina e Países 
da África de Língua Portuguesa 
(PALOP). Desta forma, os 
países são beneficiados nas 
áreas como agricultura, saúde e 
serviço médico, meio ambiente 
e formação profi ssional.

TREINAMENTO às profi ssionais
de serviços de saúde materno
infantil Hospital Sofi a Feldman,
Belo Horizonte-MG

CURSO INTERCÂMBIO e 
desenvolvimento de capacitação 
de serviços de formação 
profi ssional dos países africanos 
de língua portuguesa. SENAI/SP

Financiamento para 
Investimentos do Setor Privado
Visando maior efetividade e impacto nas atividades de cooperação 
econômica do Governo japonês, a JICA promove o desenvolvimento 
dos países através de empréstimo/investimento direto para a 
iniciativa privada, que também contribuem para o desenvolvimento 
econômico e social.

Aqui no Brasil, foi assinado em 2018 um acordo de empréstimo de 
50 milhões de dólares com a Amaggi Importação e Exportação 
Ltda., uma empresa trading que atua amplamente no agronegócio. 
O projeto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da agricultura no Brasil. Este é o primeiro projeto em 
que a JICA formulou um co-fi nanciamento com o Citibank, N.A.

Programa de
Parceria Público 
Privada
A JICA oferece várias 
m o d a l i d a d e s  d e 
apoio financeiro para 
introdução de produtos 
e  t e c n o l o g i a s  d a s 
empresas japonesas 
que contribuem para 
resolver os desafi os de 
desenvolvimento do 
país parceiro.

COLETA de 
Informações Básicas

TESTE do produto 
e FORMULAÇÃO de 
planos de atividades 
de negócios

Ações da JICA no Brasil
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CERIMÔNIA de lançamento 
do “Programa de Estudo do 
Desenvolvimento Japonês, Cátedra 
Fujita Ninomiya” com autoridades do 
Brasil e do Japão

AULA proferida pelo Professor Masato 
Ninomiya para alunos de graduação da 
Faculdade de Direito – USP/SP

Estabelecimento de um curso no 
Departamento de Direito Internacional 
da Faculdade de Direito da USP, para o 
estudo e pesquisa sobre o processo de 
desenvolvimento e a experiência como 
doador no pós-Guerra, vividas pelo Japão 
na era moderna. Promover a formação de 
recursos humanos que contribuam para 
fortalecer as relações entre Brasil e Japão.

Cooperação 
Triangular
Os recursos e o know-how, 
que o Brasil e o Japão detêm, 
são utilizados para prestar 
assistência a um outro país em 
desenvolvimento, em especial 
aos da América Latina e Países 
da África de Língua Portuguesa 
(PALOP). Desta forma, os 
países são beneficiados nas 
áreas como agricultura, saúde e 
serviço médico, meio ambiente 
e formação profi ssional.

TREINAMENTO às profi ssionais
de serviços de saúde materno
infantil Hospital Sofi a Feldman,
Belo Horizonte-MG

CURSO INTERCÂMBIO e 
desenvolvimento de capacitação 
de serviços de formação 
profi ssional dos países africanos 
de língua portuguesa. SENAI/SP

Financiamento para 
Investimentos do Setor Privado
Visando maior efetividade e impacto nas atividades de cooperação 
econômica do Governo japonês, a JICA promove o desenvolvimento 
dos países através de empréstimo/investimento direto para a 
iniciativa privada, que também contribuem para o desenvolvimento 
econômico e social.

Aqui no Brasil, foi assinado em 2018 um acordo de empréstimo de 
50 milhões de dólares com a Amaggi Importação e Exportação 
Ltda., uma empresa trading que atua amplamente no agronegócio. 
O projeto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da agricultura no Brasil. Este é o primeiro projeto em 
que a JICA formulou um co-fi nanciamento com o Citibank, N.A.

Programa de
Parceria Público 
Privada
A JICA oferece várias 
m o d a l i d a d e s  d e 
apoio financeiro para 
introdução de produtos 
e  t e c n o l o g i a s  d a s 
empresas japonesas 
que contribuem para 
resolver os desafi os de 
desenvolvimento do 
país parceiro.

COLETA de 
Informações Básicas

TESTE do produto 
e FORMULAÇÃO de 
planos de atividades 
de negócios

Ações da JICA no Brasil



Programa de 
Treinamentos
no Japão para 
Brasileiros
A JICA oferece treinamento 
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a  f im  de  adqu i r i r  o 
aperfeiçoamento técnico, 
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experiências, tornando-se 
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do seu país.

PROGRAMA de co-criação 
de conhecimentos (foco 
em grupo e região)

TREINAMENTO de 
transporte público urbano

Projetos 
Comunitários
A JICA Brasil, por meio da NGO-JICA 
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participação do povo japonês, através 
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civis, universidades e outros parceiros), 
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brasileiras. Oferecemos também 
informações sobre as entidades 
brasileiras às entidades japonesas que 
estejam interessadas em desenvolver um 
Projeto Comunitário no Brasil.

JOVENS DO PROJETO 
PIPA Projeto de Integração 
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Vida Diária (TVD)

ATIVIDADES do Projeto 
de Promoção de Educação 
Ambiental, que envolve 
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Voluntários 
Japoneses
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voluntários japoneses 
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das comunidades nikkeis 
do Brasi l ,  oferecendo 
atividades como o ensino da 
língua japonesa, esportes, 
música, culinária, cuidados 
com a saúde para a terceira 
idade, entre outros. 

EDUCAÇÃO: 
Orientadora de 
língua japonesa

ESPORTE: Instrutor 
de  beisebol

Cooperação Técnica
Os projetos de cooperação técnica contam com a orientação 

de peritos, treinamentos no Japão ou a combinação de 
ambos, além da doação de equipamentos quando necessário, 
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/ sistemas, desenvolvimento de pesquisas ou a difusão técnica.

Projeto MUSEU NA 
FLORESTA, Torre 
de observação,
Manaus /AM

Projeto
POLÍCIA 
COMUNITÁRIA

SATÉLITE JAPONÊS, 
contribuição para a 

preservação da fl oresta 
amazônica e combate

ao desmatamento

Empréstimo ODA

Consiste em um empréstimo em moeda japonesa a juros baixos 
e pagamentos parcelados a longo prazo. Sob estas condições, 

já foram aprovados no Brasil projetos nas áreas de infraestrutura 
portuária, transporte, irrigação, eletrifi cação rural, água e esgoto, 

entre outros.

FINANCIAMENTO para 
o rebaixamento da calha 
do Rio Tietê DAEE - São 

Paulo/SP

INVESTIMENTO em 
infraestrutura para 
melhoria no combate as 
perdas de água – SABESP 
– São Paulo/SP

INVESTIMENTO em 
infraestrutura para melhoria 
do abastecimento de água
SABESP – São Paulo/SP

Programa de 
Treinamento no 
Japão para a 
Comunidade Nikkei

Oferece bolsas de estudos 
no Japão, custeadas pela 
JICA, a fim de adquirirem 
conhecimentos necessários ao 
desenvolvimento profi ssional, 
sendo capacitados para 
contribuírem para a sociedade 
nipo-brasileira.

PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO da Futura 
Geração da Comunidade 
Nikkei Estudantes do 
Ensino Fundamental

BOLSAS de Mestrado
e Doutorado
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Fujita Ninomiya” com autoridades do 
Brasil e do Japão

AULA proferida pelo Professor Masato 
Ninomiya para alunos de graduação da 
Faculdade de Direito – USP/SP

Estabelecimento de um curso no 
Departamento de Direito Internacional 
da Faculdade de Direito da USP, para o 
estudo e pesquisa sobre o processo de 
desenvolvimento e a experiência como 
doador no pós-Guerra, vividas pelo Japão 
na era moderna. Promover a formação de 
recursos humanos que contribuam para 
fortalecer as relações entre Brasil e Japão.

Cooperação 
Triangular
Os recursos e o know-how, 
que o Brasil e o Japão detêm, 
são utilizados para prestar 
assistência a um outro país em 
desenvolvimento, em especial 
aos da América Latina e Países 
da África de Língua Portuguesa 
(PALOP). Desta forma, os 
países são beneficiados nas 
áreas como agricultura, saúde e 
serviço médico, meio ambiente 
e formação profi ssional.

TREINAMENTO às profi ssionais
de serviços de saúde materno
infantil Hospital Sofi a Feldman,
Belo Horizonte-MG

CURSO INTERCÂMBIO e 
desenvolvimento de capacitação 
de serviços de formação 
profi ssional dos países africanos 
de língua portuguesa. SENAI/SP

Financiamento para 
Investimentos do Setor Privado
Visando maior efetividade e impacto nas atividades de cooperação 
econômica do Governo japonês, a JICA promove o desenvolvimento 
dos países através de empréstimo/investimento direto para a 
iniciativa privada, que também contribuem para o desenvolvimento 
econômico e social.

Aqui no Brasil, foi assinado em 2018 um acordo de empréstimo de 
50 milhões de dólares com a Amaggi Importação e Exportação 
Ltda., uma empresa trading que atua amplamente no agronegócio. 
O projeto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da agricultura no Brasil. Este é o primeiro projeto em 
que a JICA formulou um co-fi nanciamento com o Citibank, N.A.

Programa de
Parceria Público 
Privada
A JICA oferece várias 
m o d a l i d a d e s  d e 
apoio financeiro para 
introdução de produtos 
e  t e c n o l o g i a s  d a s 
empresas japonesas 
que contribuem para 
resolver os desafi os de 
desenvolvimento do 
país parceiro.

COLETA de 
Informações Básicas

TESTE do produto 
e FORMULAÇÃO de 
planos de atividades 
de negócios

Ações da JICA no Brasil



Cooperação Técnica, 
Empréstimo

ODA e Triangular

Programa de 
Parceria Público 

Privada

Programa
de Treinamento
no Japão para a 

Comunidade
Nikkei

Governo do Brasil

Empresas Privadas — ONGs — Comunidade NIKKEIJICA

JICA JICA JICA

Governo do Japão

Quem Somos

JICA e Tipos de Assistência

Áreas Prioritárias

Processo Operacional

Somos a Agência do Governo Japonês responsável 
pela execução da Assistência Oficial para o 
Desenvolvimento (ODA – sigla em inglês), que 
tem o objetivo de apoiar, assistir e contribuir para 
o desenvolvimento sócio econômico dos países 
em vias de desenvolvimento. Para isso, utilizamos 
diferentes modalidades de assistência, sempre se 
adequando à realidade e necessidade de cada região.

MISSÃO: Melhoria da Segurança Humana 
e Crescimento com Qualidade

VISÃO: Unindo o Mundo com os Laços 
de Confi ança

AÇÕES: Comprometimento, In Loco, 
Estratégia, Co-Criação, 
Inovação

Financiamento 
para o 

Investimentos 
do Setor 
Privado

Projeto 
Comunitários

Apoio para as 
Comunidades 

Nikkeis

Empréstimo 
ODA

Parceria 
Público 
Privada

Multilateral

COOPERAÇÕES: TÉCNICA, FINANCEIRA E TRIANGULAR OUTRAS ATUAÇÕES DA JICA BRASIL

Peritos EquipamentosTreinamentos

Financiamento 
para 

Investimento do 
Setor Privado

Projetos 
Comunitários

Voluntários 
Japoneses

JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão

www.jica.go.jp/english (Matriz)
www.jica.go.jp/brazil/portuguese/o�  ce (Brasil)

Facebook: jicabrazilo�  ce

Representação no Brasil
� Al. Santos, 700, 15º andar

Ed. Trianon Corporate Cerqueira Cesar
CEP: 01418-002, São Paulo/SP - Brasil 

� Tel: +55 11 3251-2655
   Fax: +55 11 3251-1321
� br_oso_rep@jica.go.jp

Representação no Brasil — Escritório em Brasília 
� SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 402

Ed. Corporate Financial Center
CEP: 70712-900, Brasília/DF - Brasil 

� Tel: +55 61 3321-6465
   Fax: +55 61 3321-7565
� brbs_oso_rep@jica.go.jp

Agência de Cooperação Internacional do Japão

•  Escritórios no Japão:
 Sede e 15 Escritórios Domésticos
•  103 Escritórios Internacionais

JICA BRASIL

At uando como parceiro global

Presença da JICA no mundo
• Escritórios no Japão
 Sede e 16 Escritórios Domésticos
• 91 Escritórios Internacionais

www.jica.go.jp/brazil/portuguese/offi  ce
www.facebook.com/jicabraziloffi  ce

Representação da JICA no Brasil
SCN Quadra 2 - Bloco A - 
Ed. Coporate Financial Center - sala 402
CEP: 70712-900 - Brasília-DF
Tel: +55 61 3321-6465   +55 61 3321-7565
br_oso_rep@jica.go.jp

Escritório Regional da JICA em São Paulo
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.729, 
6º andar, Cerqueira César
CEP: 01401-000 - São Paulo-SP
+55 11 3251-2655   +55 11 3251-1321
brsp_oso_rep@jica.go.jp

Projetos Comunitários
São projetos que objetivam promover a participação do povo japonês, por meio das 

ONGs, sociedades civis, universidades e outros parceiros, na cooperação internacional para o 
desenvolvimento dos países emergentes.
A JICA liga o Brasil e o Japão por meio da NGO-JICA Japan Desk, apoiando e coordenando os Projetos 
Comunitários, visando a melhoria de vida das comunidades brasileiras.
Também, facilitamos a comunicação e o intercâmbio de opiniões entre o Japão e o Brasil, 
oferecendo informações sobre as entidades brasileiras ao povo Japonês que estejam interessados 
em desenvolver um Projeto Comunitário no Brasil. 

Assistência à Comunidade Nikkei
A JICA desenvolve atividades junto às comunidades Nikkeis para fortalecer as relações 

e cooperações entre Brasil e Japão. Um desses projetos é o Programa de Treinamento de 
Nikkeis no Japão, que disponibiliza bolsas de estudo no país nipônico, custeadas pela JICA. Outra 
importante iniciativa é o Programa de Voluntários para Entidades Nikkeis, que consiste em 
enviar voluntários japoneses para auxiliar as comunidades Nikkeis, oferecendo atividades como 
o ensino da língua japonesa, esportes, música e conhecimentos técnicos.

Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade 
social extrema – Lar Fabiano de Cristo – Duque de 
Caxias/RJ

Conscientização nutricional e diversifi cação da pro-
dução e técnica agrícola  sustentável, nas comunida-
des situadas às margem do Rio Madeira/AM

Voluntária atuando na casa de Idosos Ipelândia  - 
Suzano/SP

Orientação de especialistas japoneses na Usina de 
Triagem – Mogi das Cruzes/SP

Desenvolvimento de ações para a proteção das 
crianças e adolescentes em Canoa Quebrada/CE

Voluntário ensinando basebol no Instituto 
Varzeagrandense de Educação – Cuiabá/MT

Agência de Cooperação Internacional do Japão

APOIO À EDUCAÇÃO

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE NIKKEI ENSINO DE ESPORTE

     DESENVOLVIMENTO RURAL SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

     RECICLAGEM DE LIXO

  FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO
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Presença da JICA no mundo

QUESTÕES URBANAS
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS
Mobilidade urbana, saneamento

e Polícia Comunitária
Planejamento de cidades sustentáveis

de menor impacto ambiental
Gestão de riscos de desastres naturais

MELHORIA DE AMBIENTE 
PARA INVESTIMENTO:
Formação de recursos
humanos da indústria.

Parceria com o setor privado.
Fortalecimento do

setor produtivo

COOPERAÇÃO TRIANGULAR: 
Programa de Parceria

Japão-Brasil (JBPP) em
prol da assistência a países 

latino americanos
e países africanos de

língua portuguesa 

ODA: ASSISTÊNCIA OFICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO

Bilateral

OutrosCooperação FinanceiraCooperação Técnica

Solicitação
de Assistência

Missão de
Detalhamento do Projeto

Solicitação
de Assistência

Consulta com JICA
para formulação

de projeto

Estratégia
de Assistência

JICA BRASIL

Unindo o 
mundo com 
os laços de 
confi ança

ODA
Assistência Ofi cial

para o Desenvolvimento


