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Primeiro distrito de negócios do Japão. Nos 
últimos anos, temos visto uma transformação 
dessa área em um espaço animado e 
movimentado.

Otemachi-Marunouchi-Yurakucho

Depois de meio século de desenvolvimento no 
site da antiga planta de purificação de água 
Yodobashi, a área de negócios está entrando em 
um período de renovação.

Shinjuku

Localizado perto do Aeroporto de Haneda, 
os desenvolvimentos estão em curso para 
transformar essa área em um centro de 
intercâmbio internacional.

Shinagawa

Este centro dinâmico da cultura também está 
atraindo as empresas tecnológicas de IT.

Shibuya

*  Cidade Beira-mar: A área de Odaiba, 
Aomi, Ariake-kita, e Ariake-minami à 
beira-mar

Tóquio tem numerosos centros empresariais, onde se encontra 

a sede de muitas empresas nacionais e internacionais.

Cada um com sua respectiva cor, enquanto uma área que 

enfrenta uma renovação, outras áreas continuam a funcionar 

para assegurar que a vitalidade econômica de Tóquio nunca 

pára.

As suas funções desimpedidas suportam o crescimento de 

Tóquio.

Centros de actividades 
económicas de Tóquio. Nos 
últimos anos, temos visto 
uma crescente diversificação 
dos centros de negócios com 
a adição de Takeshiba para 
Hamamatsucho, Toranomon, e 
áreas de Roppongi, bem como o 
distrito financeiro de Kabutocho 
para Otemachi.

     O Centro de 
Estabelecimento de Negócios 
“One-Stop” de Tóquio presta 
assistência nas empresas 
estrangeiras e na criação de 
empresas com os procedimentos 
administrativos necessários para 
o estabelecimento de um negócio. 
Inaugurado em abril de 2015.

A

O centro de negócios que não 
para a atividade econômica

business hub
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