
Divulgação de informação sobre desastres aos estrangeiros

Escritório de Gestão de Desastres do Gabinete Ministerial  



〇 É importante que os estrangeiros que vivem no Japão possam obter facilmente as 

informações necessárias para que possam tomar as medidas para uma rápida evacuação 

em caso de desastre.

〇 Com esta finalidade, estamos trabalhando em cooperação com outras organizações no 

país para melhorar o ambiente para a divulgação de informações meteorológicas e de 

prevenção de desastres em vários idiomas. 

Resumo das iniciativas

① Elaboração de um dicionário multilíngue

② Notificação push enviada 

por aplicativo

③ Notificação pull enviada 

por website

④ Elaboração de folhetos e panfletos para difusão e 

divulgação
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Sobre o dicionário multilíngue

Elaboramos um dicionário multilíngue em 15 idiomas* que contêm aproximadamente 7.000 

palavras que incluem termos, nomes de lugares e frases utilizadas em alertas de 

emergência de terremoto, tsunami, informações meteorológicas, instruções de evacuação, 

etc. 

* Japonês, inglês, chinês (tradicional, simplificado), coreano, espanhol, português, 

vietnamita, tailandês, indonésio, tagalo, nepalês, quemer, birmanês, mongol 

① Elaboração de um dicionário multilíngue

〇 A Agência Meteorológica do Japão e a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres 

produziram um dicionário com termos e frases relacionadas com a prevenção de 

desastres em 15 idiomas, que está disponível no nosso site.
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Dicionário multilíngue de instruções de evacuação, etc.

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/kokumin/jyo
honanminzero/index.html

Dicionário multilíngue de informações 

meteorológicas, etc.

https://www.data.jma.go.jp/develope
r/multilingual.html

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/kokumin/jyohonanminzero/index.html
https://www.data.jma.go.jp/developer/multilingual.html


Dicionário multilíngue sobre instruções de 

evacuação, etc. (extrato) 
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英語 中国語【簡体字】 中国語【繁体字】 韓国語 スペイン語 ポルトガル語

洪水 Flood 洪水 洪水 홍수 Inundación Inundação

土砂災害 Landslide 土石流 土石流 토사 재해 Desastre por deslizamiento de tierra Deslizamento de terra

高潮 Storm surge 暴潮 暴潮 해일 Marea alta Maré alta

津波 Tsunami 海啸 海嘯 지진해일 Tsunami Tsunami

その他 Other 其他 其他 기타 Otros Outros

高齢者等避難 Evacuat i on of  t he El der l y,  Et c. 老年人等进行避难 老年人等疏散 고령자 등의 대피 Evacuación de Personas Mayores, Etc. Evacuação de Idosos e outros grupos

避難指示 Evacuat i on I nst r uct i on 避难指示 避難指示 대피 지시 Orden de Evacuación Ordem de Evacuação

緊急安全確保 Emer gency Saf et y Measur es 紧急安全措施 緊急安全措施 비상 안전 대책 Medidas de Seguridad de Emergencia Medidas de Segurança de Emergência

避難情報 Evacuation information 避难信息 避難訊息 대피 정보 Información de evacuación Informações de evacuação

警戒レベル３ Alert Level 3 警戒等级3 警戒等級3 경계 레벨3 Nivel de alerta 3 Nível de alerta 3

警戒レベル４ Alert Level 4 警戒等级4 警戒等級4 경계 레벨4 Nivel de alerta 4 Nível de alerta 4

警戒レベル５ Alert Level 5 警戒等级5 警戒等級5 경계 레벨5 Nivel de alerta 5 Nível de alerta 5

発令 Issued 发布 發佈 발령 Orden Ordem

解除 Canceled 解除 解除 해제 Desactivada Cancelado

対象地域 Affected areas 目标地区 對象區域 대상지역 Zonas afectadas Área alvo

発令・解除地区名 Area of information issuance/cancellation 发布/解除地区名称 發佈‧解除地區名稱 발령・해제 지역명 Distrito de Orden / Desactivación Região alvo da ordem / cancelamento

発令・解除区分 Category of information issuance/cancellation 发布/解除类别 發佈‧解除類別 발령・해제 구분 Clasificación de la Orden / Desactivación Categoria da ordem / cancelamento

発令・移行・解除日時
Date of information 
issuance/change/cancellation

发布/过渡/解除时间 發佈‧變更‧解除時間 발령・이행・해제 일시 Fecha y hora de Orden / Transición / Desactivación Data e horário da ordem / transição / do cancelamento

標題(見出し） Title (heading) 标题 標題 표제(제목) Título Título (cabeçalho)

災害名 Disaster type 灾害名称 災害名稱 재해 명칭 Denominación del desastre Nome do desastre

発令理由 Reasons for information issuance/cancellation 发布理由 發佈原因 발령 이유 Razón de la orden Motivo da ordem

避難場所 Evacuation sites 避难所 避難場所 대피 장소 Centro de evacuación Abrigo

補足情報 Supplementary information 补充信息 補充資訊 보충 정보 Información adicional Informações complementares

発表元 Announced by: 发布源 公告者 발표처 Fuente Fonte do anúncio

一部地域で In some areas 部分地区 部分區域 일부 지역에서 En algunas zonas Em algumas áreas

全域で In all areas 所有地区 所有區域 전역에서 En todas las zonas Em toda área
(地域指定)

画面表示用

発令・解除

警戒レベル○

日本語

災害種別用語

避難区分

Glossário básico



Notificação push enviada por aplicativo

Notificamos em 15 idiomas as notícias de emergência e informações meteorológicas, utilizando 

o dicionário multilíngue no aplicativo de notificação automática “Safety tips”.

〇 Sob a supervisão da Agência de Turismo do Japão, estamos desenvolvendo e operando 

um aplicativo de notificação automática de “Safety tips (dicas de segurança)” utilizando o 

dicionário multilíngue.

② Notificação push enviada por aplicativo
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Notificação push O que fazer

■ Baixar dos seguintes URL: 

・Android:

https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=jp.co.r
csc.safetyTips.android

・iPhone：
https://itunes.apple.com/j
p/app/safety-
tips/id858357174?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8


Principais funções de Safety tips
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Previsão do tempo

Informações sobre hipertermia

Ir para 

explicações sobre 

hipertermia e 

diagrama do que 

fazer

Instruções de evacuação, etc.

・Mostra os pontos registrados pelo usuário 

no último mês (se está com a configuração 

automática, indicará sua localização atual)

・Para ver as informações de evacuação, 

acesse o link (aplicativo externo) que está

indicado na parte inferior da página.

Informações de contatos de 

emergência

・Precauções e marcação de 

um toque para usar 110 e 119. 

・Marcação de um toque para 

acessar a embaixada de 

acordo com as 

informações do país de origem 

registradas pelo usuário

Idioma disponíveis

Japonês, inglês, chinês (tradicional, simplificado), coreano, 

espanhol, português, vietnamita, tailandês, indonésio, 

tagalo, nepalês, quemer, birmanês, mongol 

Tela inicial

Emissão de alertas de eventos 

meteorológicos

Informações de instituições médicas que 

aceitam estrangeiros

Informações sobre 

instituições médicas que 

aceitam estrangeiros em 

cada província (Cerca de 

1.970)

Informações de transporte

Pré-aprendizagem

Explicação

sobre os 

alertas

Informações 

sobre primeiros 

socorros

Lista de links

・NHK WORL-JAPAN ・Informação de embaixada

・Informação de transporte ・Agência Meteorológica do 

Japão

・Informações de instalações médicas que aceitam 

estrangeiros

・Informações de pontos de conexão LAN sem fio, 

públicos e gratuitos

・Organização Nacional de Turismo do Japão（JNTO）
・Aplicativo de tradução por voz “VoiceTra”（NICT）



Site da Agência Meteorológica do Japão  Transmissão 

de informações meteorológicas em vários idiomas 

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

O site da Agência Meteorológica do Japão fornece informações 

meteorológicas em 15 idiomas, além de mapas com cores que 

estão relacionadas com diferentes graus de perigo do desastre 

de chuvas fortes, inundações, deslizamento de terra, etc. 

③ Notificação pull enviada por website

Explicação dos graus de perigo e 

exemplo em língua vietnamita

Exemplo em chinês (simplificado)

〇 O site da Agência Meteorológica do Japão fornece informações meteorológicas 

em 15 idiomas, além de mapas com cores que estão relacionadas com diferentes 

graus de perigo do desastre.

Notificação enviada por website
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https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
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Exemplos de páginas com informações meteorológicas para 

prevenção de desastres em vários idiomas

Exemplo de página de alerta/previsão 

de erupções no idioma mongol

Exemplo de página de alerta/emissão 

de aviso de tsunami no idioma 

birmanês

Exemplo de página de alerta/emissão 

de aviso meteorológico no idioma 

quemer

Link à alerta de tsunami e outros 

tipos de alerta



② Aplicativos e sites úteis 

em caso de desastre
④ Novas informações de 

evacuação

Pôster confeccionado com código 

QR para 15 idiomas

*Japonês, inglês, chinês (tradicional, simplificado), coreano, espanhol, português, vietnamita, tailandês, indonésio, tagalo, nepalês, quemer, birmanês, mongo

Pôsteres confeccionados em 15 

idiomas (*)

〇 Elaboramos e publicamos folhetos e panfletos de prevenção de desastres que 

incluem informações úteis no site do Gabinete Ministerial do Japão

〇 Criamos 4 tipos, e eles também suportam 15 idiomas.

Elaboração de folhetos e panfletos para difusão e 

divulgação
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① Pontos-chave para se 

proteger de desastres (com 

notação em japonês fácil)

Pôster confeccionado com código QR

para 15 idiomas com notação em 

japonês fácil

③ Pontos-chave para 

evacuação em meio à 

pandemia de COVID-19

Pôsteres confeccionados em 15 

idiomas
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Folhetos desenvolvidos para facilitar o acesso às 

informações

Link aos pontos-

chave para 

evacuação em meio 

à pandemia de 

COVID-19 em 15 

idiomas

Mostra as informações 

traduzidas no idioma 

configurado pelo portador do 

Smartphone

*Se o idioma não estiver 

disponível, as informações serão 

indicadas em inglês.

(→Racionalização de tempo 

porque não é necessário imprimir 

os folhetos em 15 idiomas)

Inclusão da função de 

leitura em voz em idiomas 

disponibilizados

→Adaptado também para 

pessoas com deficiência visual* As informações mostradas no 

exemplo estão em português

〇 Elaboramos um folheto com código QR multilíngue que não precisa ser imprimido e contêm os pontos-

chaves para se protegerem de desastres em japonês fácil.
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Elaboração de folhetos em 15 idiomas

Versão em inglês Versão em mongol Versão em inglês Versão em português

②Aplicativos e sites úteis 

em caso de desastre

③ Pontos-chave para 

evacuação em meio à 

pandemia de COVID-19

〇 Elaboramos folhetos em 15 idiomas  com um resumo de “Aplicativos e sites úteis em caso 

de desastre”, os ” Pontos-chave para evacuação em meio à pandemia de COVID-19”.
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Difusão de novas informações de evacuação

〇 Também informamos as novas informações de evacuação em 15 idiomas

(Exemplo em inglês) (Exemplo em vietnamita)Este folheto pode ser lido em 15 idiomas com o código QR 



Por último
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〇Pedimos que divulguem estas informações aos estrangeiros que vivem no Japão.

Como divulgar：① Imprimir, distribuir, afixar os folhetos e pôsteres disponibilizados no site                   

do Gabinete Ministerial do Japão

② Gerar um link ao site do Gabinete Ministerial do Japão nos boletins informativos,                   

redes sociais e site da sua empresa

③ Passar estas informações aos empregados, no momento da admissão, nos  

treinamentos periódicos, etc..

Links do site de prevenção de desastres 

do Gabinete Ministerial do Japão

① Pontos-chave para se proteger de desastres:

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html

② Aplicativos e sites úteis em caso de desastre:

http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

③ Pontos-chave para evacuação em meio à 

pandemia de COVID-19:

http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index
_en.html

④ Novas informações de evacuação:

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouho
u_guideline/evacuation_en.html

Poderá baixar os folhetos e pôsteres 

disponíveis em vários idiomas do 

site de Prevenção de Desastres do 

Gabinete Ministerial do Japão. 

Utilizem-os para sua segurança. 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/evacuation_en.html

