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LÍBANO: VISÃO GERAL
GOVERNO
Capital: Beirute
Superfície: 10.452 km2
Regime do Governo: Parlamentar Democrático
Língua Oficial: Árabe
Moeda: Libra Libanesa - US$ 1~ L.L. 1507

SÓCIO-DEMOGRÁFICOS
População: 4,456 milhões
Línguas Faladas: Árabe, Francês, Inglês
População Ativa: 1,65 milhões
Indíce de Desemprego: 6,4%

ECONOMIA
PIB Corrente (2015): US$ 51.2 bilhões
PIB/Capita (2015): US$ 11,252
Crescimento do PIB Real (2015): 1%
Composição do PIB por setor (2015):
Serviçoes (71,5%)
Indústria (21,3%)
Agricultura (7,2%)
Crédito interno ao setor privado (2015):
103,3% do PIB
Principais parceiros de importação (2015):
China, Itália, Alemanha, França, EUA, Rússia
Principais parceiros de exportação (2015):
Arábia Saudita, EAU, Iraque, Síria, África do
Sul, Jordânia, Egito
Fluxos de IDE (2015): USD 2,34 bilhões

DADOS INTERESSANTES
CLIMA DE INVESTIMENTO
É o 23º mundialmente quanto ao indicador de Liquidez
dos Bancos
Marcou 5,9 sobre 7 na Restrição sobre Fluxos de Capitais
9 dias e 5 procedimentos são necessários para iniciar
um negócio

A AUTORIDADE PARA DESENVOLVIMENTO
DE INVESTIMENTOS DO LÍBANO (IDAL)
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NOSSOS SERVIÇOS

SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEMOS GRATUITAMENTE ESSES SERVIÇOS
Tem as mais competitvas habilidades de alto valor
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ELEGÍVEIS

7.240.388 passageiros/ano no Aeroporto Int. Rafic Hariri
PARA NOSSOS INCENTIVOS
O AIRH é o 2º melhor hub de aeroporto e aviação no
Oriente Médio
Proximidade a grandes cidades: cerca de 4 horas a
Paris, 5 horas a Londres e 4 horas a Dubai
Número de portos marítimos comerciais: 6
TECNOLOGIA

GEOGRAPHY

ALIMENTOS E BEBIDAS

TECNOLOGIA DE INORMAÇÃO

TURISMO

Tem a maior proporção de terras agrícolas no Oriente
Médio
MÍDIA
AGRICULTURA
ClimaINDÚSTRIA
moderado, solo
rico, recursos de águaTELECOMUNICAÇÕES
abundantes

QUALIDADE DE VIDA
TALENTO E EDUCAÇÃO
É o 19º mundiamente na Qualidade Geral de Educação
É o 6º mundialmente na Qualidade da Educação em
Matemática e Ciência
A Universidade Americana de Beirute se classificou a
2ª regionalmente
Indíce de alfabetização de adultos: 93,9%

SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Tem as mais competitvas habilidades de alto valor
agregado: o salário médio de um engenheiro de software
é +/- 37% inferior ao pago na CCG e +/- 60% inferior ao
pago em selecionadas economias desenvolvidas

IMPOSTOS

Aplica a menor tarifa de imposto sobre empresas no
mundo: 15%
Redução de 30% sobre remuneração tributável de
empregados estrangeiros em empresas offshore,
quando estão trabalhando no Líbano

INFRAESTRUTURA

Serviços de banda larga móvel cobrem 90% do Líbano
Tem a maior taxa de introdução de banda larga fixa na
região (22,76%) (2015)
Introdução de banda larga móvel: 53,3%

CULTURA
Situado no coração do Oriente Médio, no cruzamento
entre o Oriente e o Ocidente, o Líbano possui um ambiente
de múltiplas e ricas culturas, influenciado pelas várias
civilizações antigas que cruzaram seu território ao longo da
história. O Líbano possui uma população diversificada de
19 comunidades religiosas reconhecidas e, ele é considerado a porta de entrada que liga a Europa e a Ásia Ocidental.
5 sítios são relacionados na lista de patrimônios mundiais

TRATAMENTOS DE SAÚDE

O Líbano dispõe de serviços de tratamentos de saúde de
última geração. O país é reconhecido internacionalmente
pelas habilidades e competências dos seus centros e
equipes médicos, bem como pelos equipamentos médicos
avançados para diagnóstico e tratamento modernos.

DIVERSÃO, DESCOBRIMENTO E LAZER

Há uma razão porque Líbano é o melhor destino turístico!
Aqui, há algo para todos os gostos:
ruínas e relíquias de civilizações antigas para amantes de
história, o mar Mediterrâneo pitoresco e regiões montanhosas para aventuras, festivais, concertos e, clubes
noturnos de foliões e, uma cultura culinária excepcional
para gastronômos.
Jbeil foi coroada Capital de turismo Árabe em 2016
Beirute: 1ª cidade internacional em alimentos
Beirute se classificou a 6ª pela sua vida noturna

ACESSO E LOCALIZAÇÃO

7.240.388 passageiros/ano no Aeroporto Int. Rafic Hariri
O AIRH é o 2º melhor hub de aeroporto e aviação no
Oriente Médio
Proximidade a grandes cidades: cerca de 4 horas a
Paris, 5 horas a Londres e 4 horas a Dubai
Número de portos marítimos comerciais: 6

CULTURA ABUNDANTE

COZINHA RICA

ESTILO DE VIDA COSMOPOLITO

VIDA NOTURNA EXCEPCIONAL

GEOGRAPHY

Tem a maior proporção de terras agrícolas no Oriente
Médio
Clima moderado, solo rico, recursos de água abundantes
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Endereço: Edifício Lazarieh,
4º andar, Rua Emir Bechir,
Riad El-Solh, Beirute, Líbano
P.O.Box: 113 -7251

