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PROCESSO OPERACIONAL

Programa de 
Treinamento no Japão 

para a Comunidade Nikkei
Programa de Parceira 

Público-Privada

Solicitação de Assistência

Cooperação Técnica,
Empréstimo ODA e Triangular

Consulta com JICA para 
formulação de projeto

Governo do Brasil

Outras atuações da JICA BrasilCooperações: Técnica, Financeira e Triangular

Solicitação de Assistência

ODA  
Assistência Oficial para o 

Desenvolvimento

Financiamento 
para Investimento 
do Setor Privado

Voluntários Japoneses
Projetos

Comunitários

JICA

Missão de Detalhamento
do Projeto

Estratégia de Assistência

Governo do Japão

Empresas privadas - ONGs - Comunidade Nikkei

JICA

AÇÕES
Comprometimento,
In Loco, Estratégia,

Co-criação, Inovação

VISÃO
Unindo o Mundo com 
os Laços de Confiança

Melhoria da Segurança 
Humana e Crescimento 

com Qualidade

MISSÕES

QUEM SOMOS

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 socioeconômico 
dos países em vias de desenvolvimento. Para isso, utilizamos diferentes modalidades de assistência, sempre se 
adequando à realidade e necessidade de cada região.

Apoio para as 
Comunidades 

Nikkeis

Projetos 
Comunitários

Parceria 
Público-
Privada

Cátedra
Empréstimo

ODA

Financiamento para
o Investimento do

Setor Privado

Cooperação 
TriangularEspecialistas Treinamentos

Cooperação Técnica Cooperação Financeira Outros

Bilateral

ODA: ASSISTÊNCIA OFICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
(executado pela JICA)

JICA E TIPOS DE ASSISTÊNCIA

Questões urbanas, meio ambiente, 
prevenção de desastres naturais

Mobilidade urbana, Saneamento e Segurança 
Pública, etc. 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.

ÁREAS PRIORITÁRIAS

Cooperação 
triangular

Programa de Parceria Japão-Brasil 
(JBPP) em prol da assistência a 
países latinoamericanos e países 
africanos de língua portuguesa.



FINANCIAMENTO à CASAN para a instalação 
 do sistema de tratamento de esgoto na região 

costeira do Estado de Santa Catarina.

Empréstimo ODA
Empréstimo para o setor público com condição favorável (juros baixos e pagamento parcelado a longo prazo), em 
moeda iene japonês ou dólar americano.

VISITA técnica para detalhamento 
de projeto de saneamento.

Projeto MORI: aprimoramento no controle de 
desmatamento ilegal na Amazônia brasileira. Projeto SABO: medidas estruturais contra fluxo de detritos.

Cooperação Técnica
Os projetos de cooperação técnica contam com a orientação técnica de especialistas, treinamentos no Japão ou 
a combinação de ambos, além da doação de equipamentos, objetivando a formação técnica, aprimoramento de 
organizações/sistemas e o desenvolvimento de pesquisas.

CURSO Internacional sobre Gestão da 
Cooperação Sul-Sul e Triangular/Trilateral.

CURSO Internacional de Atenção Humanizada à Mulher 
e ao Recém-Nascido(Hospital Sofia Feldman - MG).

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 países da América Latina e Países da África de  Língua Portuguesa.

APOIO ao setor médico-hospitalar.GERAÇÃO distribuída de energia solar.

Financiamento para Investimentos do Setor Privado
Além da cooperação ao setor público, a JICA fornece apoio  por meio de empréstimos e investimentos diretos aos 
projetos do setor privado, que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país.
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Em parceria entre Shimane/Japão e Caçapava/SP, 
PROJETO de educação ambiental para a capacitação 
de professores das escolas de Ensino Fundamental I.

O PROJETO Yurarhythm busca a promoção da saúde de 
idosos por meio de atividades com música (São Paulo - SP).

Projetos Comunitários
A JICA, por meio da NGO-JICA Japan Desk, apoia projetos comunitários que contribuem para o desenvolvimento, 
aproveitando a experiência e tecnologia de instituições japonesas (governos locais, universidades, ONGs, etc.), 
executados com parceiros brasileiros (ONGs, sociedades civis, universidades, governos locais, etc.).

VISITA técnica ao Lago Kugushi, na província de Fukui, 
para observar a restauração do habitat de moluscos shijimi 

por meio de técnicas tradicionais de conservação.

VISITA técnica para observação de “superdiques” 
de contenção de enchentes no Rio Yodo, que nasce 

no Lago Biwa e deságua na baía de Osaka

Programa de treinamentos no Japão para brasileiros
A JICA oferece treinamento no Japão direcionado ao aperfeiçoamento técnico, trocas de conhecimentos e experiências.

PROJETO Lixo Zero (ex-bolsistas do Serviço de Limpeza Urbana 
do DF via Associação Brasiliense de Ex-Bolsistas Brasil-Japão).

DOAÇÃO de equipamentos no tratamento 
da Covid-19 para a UPA de Cianorte/PR

Cooperação Follow-Up
A Cooperação Follow-Up apoia ex-bolsistas e contrapartes dos projetos de cooperações anteriores, que necessitam 
de aprimoramento para maior sustentabilidade das ações pós-projeto, sendo essa cooperação, oportunidade de ex-
bolsistas e contrapartes colocarem em prática os conhecimentos adquiridos no Japão.

Autoridades governamentais brasileiras numa 
VISITA técnica ao Japão, durante a missão organizada 

pelo Programa de Parceria Público-Privada.

Realização de TREINAMENTO de 
reciclagem automotiva no CEFET-MG

Programa de Parceria Público-Privada
A JICA apoia a formação de projetos utilizando tecnologias e produtos das empresas japonesas, que contribuem para 
resolver problemas econômicos e sociais nos países em desenvolvimento.



CULTURA:  Workshop de Go (jogo de tabuleiro), 
realizado em  escola pública brasileira.

ESPORTE: Treinamento de softbol 
com as crianças da comunidade nikkei.

Voluntários Japoneses
Essa modalidade consiste no envio de voluntários japoneses que desejem aplicar as técnicas ou experiências 
que possuem em prol das comunidades nikkeis do Brasil, oferencendo atividades como o ensino da língua 
japonesa, esportes, cultura japonesa, culinária, cuidados com a saúde para a terceira idade, entre outros.

Programa de Treinamento no Japão para a Comunidade Nikkei
A JICA oferece bolsas de estudos no Japão com a finalidade de os bolsistas adquirirem conhecimentos para o 
desenvolvimento profissional com vistas a serem capacitados a contribuir com a sociedade brasileira.

COMEMORAÇÃO dos 50 anos do Programa de 
Treinamento no Japão para Comunidade Nikkei

BOLSISTA de mestrado em Engenharia 
Agronômica na Universidade de Kyoto/Japão

Programa de Estudo do Desenvolvimento Japonês (Cátedra JICA)
A Cátedra JICA estabelece parcerias e cursos junto às universidades brasileiras para o estudo e pesquisa sobre 
a experiência da modernização e desenvolvimento do Japão na era moderna. A Cátedra visa promover a 
formação de recursos humanos que contribuam para o fortalecimento das relações entre o Brasil e o Japão. A 
parceria com a Faculdade de Direito da USP foi a pioneira da Cátedra JICA.

ASSINATURAS do memorando de cooperação para o estabelecimento 
da Cátedra JICA com a UERJ (esquerda) e a UnB (direita)



JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão

Matriz: www.jica.go.jp/english
Brasil: www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office

Facebook: jicabraziloffice

PRESENÇA DA JICA NO MUNDO

Escritórios no Japão: Sede e 15 Escritórios Domésticos.
97 Escritórios Internacionais.

Representação no Brasil

    Endereço:  Al. Santos, 700 15º andar 
 Ed. Trianon Corporate     Cerqueira Cesar 
 01418-002, São Paulo/SP - Brasil

     Telefone:  +55 11 3251-2655

  Fax:  +55 11 3251-1321

  E-mail:  br_oso_rep@jica.go.jp

Representação no Brasil - Escritório em Brasília

    Endereço:  SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 402 
 Ed. Corporate Financial Center 
 70712-900, Brasília/DF - Brasil

     Telefone:  +55 61 3321-6465

  Fax:  +55 61 3321-7565

  E-mail:  brbs_oso_rep@jica.go.jp

Isenção de 
responsabilidade:
este mapa é apenas para 
fins ilustrativos e não 
implica qualquer opinião 
da JICA sobre a situação 
jurídica, as fronteiras e 
suas demarcações, assim 
como sobre  os nomes 
geográficos de quaisquer 
países e territórios.


