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Presença libanesa no Brasil

10
140 anos de imigração
5% da população
+ 2x população libanesa
½ diáspora libanesa mundial
destaque em todos os setores

mi
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Desde 1958
A entidade
Brasileira e sem fins lucrativos, a CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-LÍBANO (CCBL) se dedica à promoção de relações multilaterais a partir da notável presença libanesa no País.
País

Na Expo’73 em Beirute, a CCBL ajudava a abrir caminho ao sucesso
comercial brasileiro na região. Ao virar do século, a insistituição voltava com força como agente da sinergia entre os dois povos.
povos Suas
iniciativas motivam desde então uma aproximação sem precedentes,
tes com multiplicação no volume do intercâmbio comercial bilateral e significativos ganhos de imagem e visibilidade.

Ao expandir sua rede internacional,
internacional a CCBL sedimenta o relacionamento privilegiado entre
comunidades econômicas de inspiração libanesa,
libanesa integrando esse contingente espalhado
pelo mundo em torno de bons negócios com ou através do Líbano.
Líbano
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Mais que auxiliar a aproximação
das partes e aprimorar os serviços de suporte ao comércio, a
CCBL tem se debruçado sobre
questões estratégicas para o
crescimento também qualitativo
do intercâmbio.
Dessa forma, a Casa do Brasil no
Líbano, a ligação aérea direta e o
livre comércio com o Mercosul
estão entre as principais bandeiras levantadas e defendidas pela
CCBL.
Levar novas gerações ao Líbano, ponto de origem e
inspiração, tornou-se instrumento de reaproximação, relacionamento e cooperação. Visitas temáticas, sejam oficiais,
oficiais empreendedoras ou turísticas se
tornaram frequentes, conferindo notoriedade à terra ancestral, tanto quanto ao país contemporâneo e
tangível.
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A consolidação de uma rede líbano-brasileira é objetivo contínuo e incessante e
que motiva diversas iniciativas. Desde 2007 a série Ciclo de Conferências coloca
face a face personalidades notórias e a coletividade.

O evento, reunião-almoço no exclusivo Clube
Atlético Monte Líbano de São Paulo figuras
como Amin Maalouf, Assad Koteit, AntonIo
Gabriel Esper, Carlos Ghosn, Carlos Slim, Gilberto Kassab, Michel Temer, Nizan Guanaes,
Pedro Simon, Roberto Duailibi e Romeu Chap
Chap.
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Por sua vez, Circuito de Palestras traz especialistas em assuntos de interesse geral,
em proveito de um público qualificado, em ambiente de hospitalidade libanesa
e ideal para networking.

Por ele já passaram Anna Doiliani (diretora do Instituto
Brahma Kumaris), Arthur Parkinson (urbanista), Beetto
Saad (jornalista), Cláudia Kodja (economista e consultora financeira), Mauro Rached (presidente do BNP
Paribas Wealth Management), Omar Assaf (expresidente da APAS), Regina Silva (coaching), Romeu
Chap Chap (ex-presidente do SECOVI-SP), Samir
Choaib (advogado), Sérgio Belleza (economista).
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2000

conferência LDE

certificado de origem online

conferência LDE Am. Latina

lançamento História Ilustrada do Líbano
criação do Conselho Líbano-Brasileiro de Negócios

missão Embaixador do Líbano ao Paraná
missão Ministro libanês do Turismo ao Brasil

missão Ministro libanês do Turismo e empreendedores ao Brasil
missão SECOVI ao Líbano

Diretoria Jovem

Ciclo CCBL de Conferências

CCBL na TV missões Maratona Internacional de Beirute

2004

2008

2012

2016

Circuito de Palestras

Além dessas e muitas outras iniciativas, a CCBL está sempre próxima e presente ao dia-a
-dia da coletividade e atua em cooperação estreita com a representação diplomática
libanesa; Embaixada em Brasília e Consulado Geral em São Paulo.

II Prêmio da Coop. Líbano-Brasileira

visita Prefeito SP ao Líbano

CCBL 50 anos: I Prêmio da Cooperação Líbano-Brasileira
missão empreendedora de Zahle ao Brasil

missão empreendedora ao Líbano
Cúpula Am. Sul-Países Árabes

missão Itamaraty ao Líbano

missão Gov SP ao Líbano

visita de Estado ao Brasil Projeto Casa do Brasil no Líbano
missões oficiais recíprocas

visita de Estado ao Líbano

Cúpula Euromed
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Faça parte da coletividade econômica
que ajudou a construir o País.

facebook.com/ccbl.oficial
br.linkedin.com/in/ccbl-brazil-lebanon-chamber-of-commerce-6410bba2/en
twitter.com/CCBL_
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