
 

  

ダイジェストダイジェストダイジェストダイジェスト    ポルトガル語版ポルトガル語版ポルトガル語版ポルトガル語版       
    

2016 ▶▶▶▶ 2020   
Takarazuka– Cidade de Convivência e Sinergia – 

 Com Brilho e Força dos Cidadãos    
    

～～～～Rumo a uma vida longa. Rumo a um relacionamento mútuo. Rumo a uma cidade visitada por todos～～～～    

                                                                               
<ÍNDICE> 
O que é o Plano Integrado da Cidade de Takarazuka?    ・・・・・・・・・・・1 
Progresso da Formulação do Plano  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 
Situação Atual e Desafios  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 
(1) Situação Socioeconômica    ・・・・・・・・・・・・・・・・・3 
(2) Estimativas Populacionais da Cidade de Takarazuka   ・・・・・・・・3 
(3) Como Enfrentar a Sociedade Superenvelhecida  ・・・・・・・・・・4 
(4) Situação Financeira da Cidade de Takarazuka  ・・・・・・・・・・4 

Sistema do Plano Integrado: Metas Fundamentais e Ações Táticas para a Construção 

da Cidade      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

Metas Essenciais     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

Quinto Plano Integrado da Cidade de Takarazuka     

2ª Fase do Plano-Mestre 



 
 

1111    

                                       

O “plano integrado” é o plano de mais alto nível elaborado pela cidade, sendo um conjunto de 

diretrizes para o desenvolvimento urbano de forma integrada e planejada, no sentido de construir uma 

cidade futura ideal (imagem futura da cidade e metas fundamentais), com orientações sobre o que 

fazer (em termos de política, medidas e projetos) para a sua realização. O plano integrado é o mais 

importante dos planos para a evolução da Cidade de Takarazuka rumo a uma melhor cidade. 

O plano integrado é composto por três componentes: o conceito fundamental, o plano-mestre, e o 
plano de implementação. 

O que é o Plano Integrado da Cidade de Takarazuka? 

Descreve as atividades 

concretas dos projetos, e 

métodos específicos para 

promover o “Plano-Mestre”. 

Período de planejamento: 

3 anos 

(Revisado anualmente) 
 

Descreve o plano para 

atingir as metas 

fundamentais e a imagem 

futura da cidade, 

estabelecidas no 

“Conceito Fundamental”. 

Período de planejamento:  

5 anos 

(5 anos respectivamente 
para a 1ª Fase e 2ª Fase)  

Descreve as metas 

fundamentais e a imagem 

futura da cidade, 

juntamente com o 

direcionamento da política 

básica. 

Período de planejamento: 
10 anos  

Período de planejamento: 
Ano fiscal de 2011 a ano fiscal de 2020  
Período de planejamento: 
Ano fiscal de 2011 a ano fiscal de 2015 
(1ª Fase do Plano-Mestre) 
 
Período de planejamento: 
Ano fiscal de 2016 a ano fiscal de 2020 
(2ª Fase do Plano-Mestre)  
Planejamento de 3 anos, revisado anualmente  

Conceito 

Fundamental Plano-Mestre Plano de 

Implementação    

Conceito 
Fundamental 

Plano-Mestre 

Plano de 
Implementação 
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2014 Janeiro ~ 
Fevereiro     
Julho      

● Execução do levantamento por questionário aos cidadãos   ● Realização do Painel dos Cidadãos sobre o Plano Integrado (até janeiro de 2015)     
2015 

Janeiro        

Fevereiro        

Março        

Agosto         

Setembro         

Outubro       

  

 

 

Dezembro  

● Elaboração da proposta de planejamento   ● Coleta de opiniões sobre a proposta de planejamento  ● Consulta e deliberação ao Conselho do Plano Integrado (até setembro de 2015)  ● Implementação do comentário público  ● Obtenção de resposta pelo Conselho do Plano Integrado (dia 16)  ● Apresentação do plano para o Câmara Municipal como projeto de lei   ● Exame pela Comissão Especial da Câmara Municipal sobre a 2ª Fase do Plano-Mestre do 
Plano Integrado    ● Modificação do plano pela Câmara Municipal e sua aprovação (dia 17)     

2016 Abril ● Início da 2ª Fase do Plano-Mestre            

Progresso da Formulação do Plano    

A 1ª Fase do Plano-Mestre termina no ano fiscal de 2015. Após debate no Painel dos Cidadãos sobre o Plano Integrado, constituído 

por cidadãos, conhecedores e experientes, e no Conselho do Plano Integrado, e passagem por votação na Câmara Municipal, foi 

elaborada a “2ª Fase do Plano-Mestre” cujo período de planejamento consiste entre os anos fiscais de 2016 e 2020.  
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 (1) Situação Socioeconômica                 

Situação Atual e Desafios 

Estima-se que a população atual de nossa cidade, que é 228 mil habitantes em 2015, tenha uma ligeira tendência de queda para 226 

mil em 2020 e 223 mil em 2025, mas a partir de então, chegará uma fase clara de declínio populacional.     

Para manter e elevar ainda mais a vitalidade da cidade, é importante suprimir o quanto possível do declínio populacional. Para tanto, 

é necessário promover a construção de uma cidade amigável para a criação de filhos, onde todos possam se sentir seguros, melhorar 

a política de habitação, ativar a indústria para assegurar empregos, e melhorar a política cultural e turística.   
(2) Estimativas Populacionais da Cidade de Takarazuka    
 

◇◇◇◇Declínio da taxa de natalidade e envelhecimento da 

sociedade ・Preocupação no declínio da vitalidade regional ・ Impacto na situação financeira pelo aumento de custo da 

previdência social e diminuição da receita fiscal ◇◇◇◇Crescente conscientização sobre preservação 

ambiental  ・Piora do meio ambiente global, pelo aquecimento terrestre 
e diminuição da biodiversidade ・Promover uma sociedade sustentável com menos carga 

ambiental, pela conversão à energia renovável   

◇◇◇◇Aumento da consciência sobre segurança ・Necessidade de preparo para grandes terremotos ・Ocorrência de numerosos desastres naturais ・Insegurança pelas novas doenças transmissíveis ◇◇◇◇Expansão das iniciativas de cooperação ・Diversificação das necessidades dos cidadãos ・Progresso da cidadania e expanção das iniciativas para com 

os desafios nos serviços públicos ・Diversificação das atividades dos cidadãos ・Elaboração de diretrizes para a cooperação 

◇◇◇◇Mudança na situação econômica ・Promoção de estratégias para o crescimento ・Incerteza econômica 

◇◇◇◇Progresso da sociedade altamente informatizada ・Avanços nas áreas de ICT (tecnologia de informação e 

comunicação) ・ Fluxo de utilização de dados abertos ou de grandes volumes de 
dados  ・ Ínicio da utilização do sistema de número de imposto e 

seguridade social (My Number) 

Referência: “Estimativas populacionais futuras por região do Japão”, Número estimado em março de 2013/ Cidade de Takarazuka 

Estimativas populacionais futuras de Takarazuka dividida por 4 categorias de idade   (pessoas)  250,000     200,000     150,000     100,000     50,000  
75 anos ou mais   
 
65 a 74 anos 
 
15 a 64 anos 
 
14 anos ou menos 

(ano) 
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(3) Como Enfrentar a Sociedade Superenvelhecida    
 
A proporção de envelhecimento populacional (proporção da população idosa de 65 anos ou mais sobre a população total) de nossa 

cidade, em 2009, passou de 21%. A sociedade se tornou superenvelhecida, e hoje, 1 entre 4 pessoas já é uma pessoa idosa.    

O progresso da sociedade superenvelhecida causa influências negativas em áreas médicas ou de bem-estar social, pelo aumento dos 

custos de previdência social e aumento dos encargos para assistência de idosos; e também está intimamente relacionado com todo o 

sistema social, tais como participação social, emprego, indústria, prevenção de desastres, prevenção da criminalidade, habitação, 

transporte, informatização, etc., exigindo-se iniciativas que transpõem o âmbito das áreas ou políticas. 

Referência: “Estimativas populacionais futuras por região do Japão”, Número estimado em março de 2013/ Cidade de Takarazuka 
(4) Situação Financeira da Cidade de Takarazuka    
 

A situação financeira da cidade é grave, pelo reembolso dos títulos municipais (que correspondem às dívidas da cidade) lançados 

para a reconstrução após o Grande Terremoto de Hanshin-Awaji; pela diminuição das receitas fiscais subsequentes devido à recessão 

econômica, pelo aumento das despesas relativas à previdência social tal como o custo de assistência social (despesas necessárias 

para o apoio de idosos, crianças, deficientes, pessoas carentes, etc.); e pelo aumento das despesas de manutenção e reforma de 

estabelecimentos públicos tais como escolas, etc., por estarem envelhecidos e para sua resistência a terremotos. 

A projeção futura é também de uma situação financeira grave, necessitando-se portanto efetuar uma distribuição apropriada de 

recursos de gestão e trabalhar para o estabelecimento de uma base financeira sólida e sustentável. 

Estimativas populacionais futuras de Takarazuka dividida por 4 categorias de idade (relação de distribuição) 

Fonte: “Situação dos Resultados Financeiros” 

Transição do custo de pessoal, custo de assistência social e despesa de investimento 

 
75 anos ou mais   
 
65 a 74 anos 
 
15 a 64 anos 
 
14 anos ou menos 

(ano) 

custo de assistência social  
custo de pessoal 

despesa de investimento 
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Sistema do Plano Integrado 

Imagem Futura da Cidade 

Takarazuka – Cidade de Convivência e Sinergia 
Rumo a uma vida longa - Rumo a um relacionamento mútuo 

1 Gestão Municipal - De Agora em Diante    

Construção de uma cidade com a expansão do “Novo Serviço Público” 

e a revitalização das atividades comunitárias 

2 Infraestrutura Urbana e Segurança 
Construção de uma cidade livre de desastres e de 
qualquer outras preocupações para que 
proporcione uma vida longa na cidade 

3 Saúde e Bem-Estar 
Construção de uma cidade amigável para seus 
cidadãos, com bons cuidados na saúde e 
proporcionando o bem-estar dos mesmos 

4 Educação, Infância e Direitos 
Humanos 

Construção de uma cidade de crescimento saudável 
das crianças e proteção dos direitos humanos 

5 Meio Ambiente 
Construção de uma cidade ecológica, cercada por 
flores e verde em harmonia com a paisagem da 
cidade 

6 Turismo, Cultura e Indústria 
Construção de uma cidade ímpar e encantadora, 
cheia de senso cultural e eventos ativos e 
vigorosos 

①①①①Autonomia dos Cidadãos 

②②②②Colaboração entre os Cidadãos e o Governo 

③③③③Governo Transparente 

④④④④Informatização Orientada 

⑤⑤⑤⑤Gestão de Risco 

⑥⑥⑥⑥Gestão de Orçamento Administrativo 

Estabelecer uma comunidade local autônoma e alcançar a construção de 
uma cidade pela colaboração dos cidadãos 

Tomar iniciativas em todas as áreas que necessitam de colaboração 

Promover um governo aberto, pelos contatos receptivos e interação 

Promover o uso ativo de ICT para o acesso fácil às informações 
governamentais, e construir uma cidade prática e rica para se viver 

Promover um planejamento integrado através da gestão municipal 
estratégica e administração financeira colaborativa 

Habilitar a cidade para enfrentar apropriadamente qualquer tipo de risco 
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– Com Brilho e Força dos Cidadãos 

- Rumo a uma cidade visitada por todos ①①①①Prevenir Desastres e Incêndios ②②②②Segurança Pública e Trânsito ③③③③Uso do Terreno ④④④④Realinhamento Central e Norte ⑤⑤⑤⑤Habitação e Meio Ambiente ⑥⑥⑥⑥Rede Rodoviária e Transporte ⑦⑦⑦⑦Rios e Espaços com Água ⑧⑧⑧⑧Água Encanada e Esgoto ①①①①Bem-Estar Local ②②②②Saúde ③③③③Saúde e Assistência Médica ④④④④Bem-Estar para Pessoas Idosas ⑤⑤⑤⑤Bem-Estar para Deficientes ⑥⑥⑥⑥Bem-Estar Social ①①①①Direitos Humanos e Dowa ②②②②Igualdade de Gênero ③③③③Bem-Estar Infantil ④④④④Desenvolvimento Juvenil ⑤⑤⑤⑤Educação Escolar ⑥⑥⑥⑥Educação Social ⑦⑦⑦⑦Esporte ①①①①Paisagem da Cidade ②②②②Arborização e Parque ③③③③Preservação do Meio Ambiente ④④④④Sociedade de Reciclagem ⑤⑤⑤⑤Embelezamento e Higiene ①①①①Turismo ②②②②Comércio, Serviço e Indústria ③③③③Agricultura ④④④④Emprego e Bem-Estar Laboral ⑤⑤⑤⑤Vida dos Consumidores ⑥⑥⑥⑥Cultura e Interação Internacional 

Melhorar o sistema de prevenção a desastres e incêndios, e elevar as forças preventivas da comunidade 

Elevar a força comunitária e buscar a construção de uma cidade segura e tranquila 

Promover a construção de uma cidade compacta, a preservação ambiental da região norte, e sua revitalização 

Promover o realinhamento do centro da cidade e a revitalização da zona norte da cidade 

Manter boas condições de habitação e de meio ambiente para aumentar o desejo dos cidadãos de viverem na cidade 

Manter uma eficiente rede de estradas-tronco e melhorar o trânsito público, para a construção de uma cidade segura  

Manter a harmonia do controle de enchentes com o ambiente natural, e criar espaços de água amigáveis à cidade 

Desenvolver instalações de água seguras e resistentes a desastres, que permitam uma vida enriquecida na cidade 

Promover uma comunidade onde pessoas se interagem e se apoiam uns aos outros 

Promover a manutenção da saúde de cada um dos cidadãos juntamente com a comunidade  

Fornecer um serviço completo para o seguro de saúde, assistência médica e bem-estar 

Promover medidas para que os idosos possam viver em paz na comunidade onde estão acostumados a viver 

Almejar uma sociedade onde pessoas deficientes possam viver em paz 

Promover uma sociedade que fornece suporte na vida e em cuidados médicos para proteger a vida e a saúde 

Criar uma cidade onde todos os cidadãos são respeitados em igualdade nos seus direitos humanos 

Realizar uma sociedade de igualdade de gênero e responsabilidades, onde todos possam viver de forma própria  

Promover o crescimento das “Takarakko” (crianças preciosas), com diligência e saúde 

Apoiar os jovens por toda a comunidade para um futuro brilhante e com sucesso 

Desenvolver crianças conscientes e com “forças para se viver” e que tenham um coração para apoiar toda a sociedade 

Enriquecer o aprendizado ao longo da vida, e transformar a comunidade com seus resultados do aprendizado 

Alcançar a “Takarazuka Ativa” com destaque às pessoas e ao futuro através do esporte 

Esforçar para a manutenção da bela paisagem da cidade e criar “uma paisagem própria de Takarazuka” 

Arborizar (e plantar flores) e criar parques através da colaboração entre a cidade e cidadãos 

Aumentar a mentalidade ambiental, agir amigavelmente à natureza e promover a preservação ambiental 

Unir as forças dos cidadãos, empresas e o governo para construir uma cidade livre de lixo 

Colaborar para o embelezamento da cidade, criar boas maneiras e um ambiente limpo e confortável para se viver 

Promover a revitalização da cidade, utilizando os recursos turísticos urbanos e naturais  

Criar o encanto e a particularidade da cidade, pela utilização dos recursos regionais  

Desenvolver a “agricultura de Takarazuka” do futuro juntamente com os cidadãos  

Apoiar o emprego de todas as pessoas que desejam trabalhar  

Alcançar uma rica vida dos consumidores  

Implantação de uma cultura estratégica e de interação internacional pela utilização dos ricos recursos 

6 Metas Fundamentais para a Construção da Cidade e 38 Ações Táticas 



 

 
 

7777    

                                        

Metas Essenciais    

Para alcançar a realização da imagem futura da cidade, foram estabelecidas sete metas essenciais levando-se em consideração a 

situação socioeconômica da cidade, o resultado do levantamento aos cidadãos de Takarazuka, a avaliação do 5º Plano Integrado 1ª 

Fase do Plano-Mestre, e as medidas contra a redução da população e o superenvelhecimento da sociedade, para serem 

promovidas pela cidade em colaboração com os cidadãos. A 2ª Fase do Plano-Mestre herda as metas essenciais da 1ª Fase do 

Plano-Mestre, e adiciona o item “Construção de uma cidade com medidas à sociedade superenvelhecida” como meta essencial. 

Quanto às metas essenciais, serão estabelecidas iniciativas específicas em 6 áreas e 38 ações táticas e a implementação 

transversal, transpondo as barreiras das áreas e ações, para superar a influência nociva do chamado regionalismo burocrático. 

7 Metas Essenciais 

    <Na Promoção do Plano>※※※※ 
   ① Expansão do “Novo Serviço Público” pela colaboração da cidade e dos cidadãos 

   ② Aplicação eficaz e fortalecimento funcional do sistema de gestão administrativa 

    <Na Implantação das Táticas> 
   ① Construção de uma cidade elevando a sua singularidade (reforço da marca Takarazuka)  

   ② Construção de uma cidade apoiando por completo o crescimento das crianças 

   ③ Construção de uma cidade onde todos os habitantes acreditam em sua segurança 

   ④ Construção de uma cidade voltada à preservação ambiental e à sociedade sustentável 

   ⑤ Construção de uma cidade com medidas à sociedade superenvelhecida  Adicionado 

Takarazuka– Cidade de Convivência e Sinergia – 
Com Brilho e Força dos Cidadãos 

Rumo a uma vida longa. Rumo a um relacionamento mútuo. Rumo a uma cidade visitada por todos 

※※※※Pensamento Básico para a Promoção do Plano 
Para promover o plano integrado é importante fortalecer o sistema de gestão administrativa através do ciclo PDCA e aplicá-lo 

efetivamente para a operação administrativa e financeira colaborativa. Iremos compartilhar informações com os cidadãos através 

do uso de ICT, revisar a estrutura organizacional a fim de trabalhar em estreita colaboração com a comunidade, e tomar iniciativas 

para ampliar os horizontes de participação dos cidadãos, etc., em todos os campos de cooperação.  

A fim de promover de forma eficaz tais iniciativas, é necessário preparar um sistema funcional de operação. Trabalharemos 

mediante colaboração eficaz e aumento da eficiência pelo uso de ICT na administração interna, e revisão da autoridade e 

responsabilidade, etc., para elaborar um mecanismo de decisão adequada e rápida. 

Imagem Futura da Cidade 

翻訳者：野中モニカ(天理大学) 


