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Estou muito contente em dar as boas-vindas a todos os visitantes ilustres a este website oficial
da Embaixada do Nepal na República Federativa do Brasil.

Caracterizada por extrema boa vontade e amizade, as relações entre Nepal e Brasil estão
crescendo desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países em 1976.
Essas relações tem se ainda mais consolidado notadamente nos últimos anos, quando o Nepal
abriu sua Embaixada em Brasília em fevereiro de 2010 e no Brasil retribuiu abrindo sua Missão
em Katmandu em outubro de 2011.

Não obstante a distância geográfica, há uma miríade de perspectiva para a cooperação
econômica entre o Nepal eo Brasil em particular nas áreas de energia hidrelétrica, turismo e
agricultura. Os dois países também têm opiniões semelhantes para promover o interesse dos
países em desenvolvimento, a fim de atingir o objetivo de uma justa e equitativa nova ordem
internacional e pontos comuns sobre questões de interesse mútuo em diversos fóruns
internacionais.

Este site recem lançado pela Embaixada visa fornecer informações sobre o Nepal, sua política
externa e avaliar as atividades da embaixada no que diz respeito a avançar para reforço e
alargamento das relações de cooperação entre Nepal e Brasil. Esperamos que ele possa
atnedê-lo com informações sobre turismo no Nepal – o local onde rica cultura e tradição se
misturam a as belezas naturais encontram-se concentradas.

Dotado de enorme potencial de energia hidrelétrica, o Nepal pode ser um destino atraente para
investimentos no setor de energia, incluindo a agricultura e o turismo, entre muitos outros.
Espera-se que este site ajude a fornecer informações e servir de vínculo entre as amigáveis
políticas liberais de investimento do Nepal para com os investidores, bem como empresários
que queiram fazer negócios com o Nepal.

Espero que este site seja um instrumento para trazer os ilustres visitantes mais próximos do
Nepal na tela da aldeia global.
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A embaixada terá todo o prazer em receber feedbacks e comentários valiosos - caso hajam para tornar o site mais informativo e relevante.

Obrigado!
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