
Português（ポルトガル語） 

Missão e Conscientização dos Funcionários da Agência de 
Serviços de Controle da Imigração 

 
A "Missão e Conscientização dos Funcionários da Agência de Serviços de 

Controle da Imigração" são indicações para que todos os funcionários envolvidos 
na administração da Agência de Serviços de Controle da Imigração possam 
desempenhar suas funções com confiança e orgulho, sem perder de vista a 
missão que lhes foi confiada pelo povo, atendendo à sua confiança e expectativa, 
realizando uma administração de forma adequada. 

 
Missão dos Funcionários da Agência de Serviços de Controle da Imigração 

O controle da imigração, que é a autoridade dos Estados soberanos, está se 
tornando cada vez mais importante na comunidade internacional moderna. Dentro 
disso, o papel básico da administração da Agência de Serviços de Controle da 
Imigração do Japão é respeitar os direitos humanos de todas as pessoas, assegurar 
o controle justo da residência de todos os estrangeiros que residem no Japão e da 
imigração de todas as pessoas que entram ou saem do Japão, proteger os 
refugiados como parte da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e fazer 
ajustes abrangentes para melhorar o ambiente para a aceitação de estrangeiros. 

No Japão, a administração da Agência de Serviços de Controle da Imigração, que 
desempenha essas funções, aceita ativamente estrangeiros que seguem as regras, 
enquanto bloqueia a entrada e residência de estrangeiros que ameaçam a 
segurança do Japão fazendo-os que se retirem com certeza do Japão, tendo como 
objetivo realizar um controle de imigração sem problema, rigoroso e adequado. 
Também pretendemos cooperar com outros países e organizações internacionais 
para proteger de forma rápida e confiável aqueles que realmente precisam de asilo. 
Além disso, em colaboração com organizações relacionadas, pretendemos realizar 
uma sociedade simbiótica na qual os japoneses e todos os estrangeiros aceitos na 
sociedade japonesa possam viver juntos como bons vizinhos. Ao realizar isso, 
contribuir para a realização de uma sociedade ordenada no Japão e de 
desenvolvimento saudável da economia e da sociedade é a missão da 
administração da Agência de Serviços de Controle da Imigração do Japão para 
buscar uma posição de prestígio na comunidade internacional. 

 
Conscientização dos Funcionários da Agência de Serviços de Controle da 
Imigração 

Como funcionários públicos nacionais, todos os funcionários envolvidos na 
administração da Agência de Serviços de Controle da Imigração devem estar 
cientes de que têm a missão de contribuir para a realização de uma sociedade 
simbiótica ordenada, tendo sempre em mente que são ministros de toda a nação, 
estando à altura de confiança da população que lhes confiou uma missão tão 
importante. 

Para isso, com atenção especial aos pontos mencionados a seguir, deve-se 
manter uma alta ética profissional, buscando o autoaperfeiçoamento contínuo e 
sempre se perguntando se seus julgamentos são realmente do interesse da 
sociedade como um todo, tomando decisões justas com confiança e orgulho, sendo 
sinceros e cumprindo seus deveres. 

 
 



1. Tenha orgulho como especialista em administração da Agência de Serviços de 
Controle da Imigração 

  Esteja ciente de que você é um especialista em administração da Agência de 
Serviços de Controle da Imigração, leia as leis e regulamentos com atenção, 
cultive o conhecimento no trabalho e cumpra as normas exigidas. 

 
2. Tenha uma perspectiva ampla e melhore o desempenho no trabalho 
  Sempre se esforce para compreender as tendências sociais, incluindo assuntos 

internacionais, aprofundar sua cultura e bom senso por meio de treinamento e 
várias experiências sociais, cultivar uma perspectiva ampla e capacidade de 
pensamento flexível e utilizá-los no desempenho de suas funções. 

 
3. Tenha um olhar justo e consciência de melhoria 
  Esteja sempre consciente do trabalho estar sendo realizado de forma justa e 

não hesite em opinar sobre pontos que precisam ser melhorados ou revisados e 
corrigidos por você mesmo. 

 
4. Respeitar os direitos humanos e a dignidade e manter a etiqueta 
  Respeite os direitos humanos e a dignidade, e trate as pessoas com educação 

mantendo a etiqueta, dando a devida consideração à sua posição, cultura e 
costumes em todas as situações em que interagem com as pessoas. 

 
5. Tenha calma ao compreender os sentimentos alheios 
  Ao compreender os sentimentos da outra pessoa, sempre responda de forma 

resoluta, sem perder a compostura e sem ser dominado pelas emoções. 
 
6. Desenvolva as habilidades de ouvir e falar 
  Ouça várias opiniões dentro e fora do país, esforçando-se para tomar decisões 

amplamente alinhadas ao bom senso do povo, sem estar preso a precedentes e 
divulgue proativamente as informações, dando os esclarecimentos necessários 
para que se obtenha o entendimento da sociedade como um todo, incluindo as 
partes interessadas (estrangeiros). 

 
7. Construa bons relacionamentos com várias partes e organizações 
  Reconhecendo que a administração adequada da Agência de Serviços de 

Controle da Imigração não pode ser realizada sem a compreensão e cooperação 
das partes e organizações relacionadas, esforce-se para construir boas relações 
com as mesmas, tanto nacionais quanto internacionais, e públicas ou privadas. 

 
8. Crie um ambiente organizacional aberto 
  Os funcionários devem respeitar uns aos outros, expressar suas opiniões 

livremente e tentar criar organizacional, no qual possam consultar e relatar 
prontamente aos colegas e superiores sobre assuntos difíceis de julgar por eles 
mesmos, e ao mesmo tempo, a organização deve trabalhar como uma só para lidar 
com as questões sem cair no seccionamento. 

 


