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MESSAGE

MENSAGEM

The Embassy of India in Luanda, Angola and M/S L B Associates
(Pvt) Ltd, New Delhi, India undertook the publication of this special
souvenir on the occasion of the 62nd anniversary of the
Independence Day of India celebrated on the 15th of August
2009. The objective is to highlight the comparative advantages of
both the countries and the opportunities that abound for bilateral
cooperation for the mutual benefit of our peoples.

A Embaixada da Índia em Luanda, em Angola, e a M/S LB
Associates (Pvt) Ltd, em Nova Deli, na Índia, se comprometeram
a publicar esta edição especial, por ocasião do 62° aniversário do
Dia da Independência da Índia que é celebrado no dia 15 de
Agosto 2009. A finalidade desta publicação é destacar as vantagens
comparativas de ambos os países e as oportunidades de
cooperação bilateral que se multiplicam para o benefício mútuo
dos nossos povos.

Angola became an independent Nation in 1976. The first Summit
meeting between India and independent Angola was in 1986 when
late Prime Minister Rajiv Gandhi visited Angola to meet with
President Jose Eduardo Dos Santos. It was followed by the visit of
President Dos Santos to India in 1987. The next summit was after a
gap of twenty one years — between Prime Minister Dr. Manmohan
Singh and President Jose Eduardo Dos Santos — on July 10, 2009
on the margins of the G8 Summit in L’Aquila, Italy indicating the
importance the leaders of the two countries attach to our bilateral
relations and the arrival of a new era in our bilateral cooperation.

Angola tornou-se uma nação independente em 1976. A primeira
cimeira entre a Índia e Angola independente teve lugar em 1986,
quando o falecido Primeiro-Ministro Rajiv Gandhi visitou Angola para
se reunir com o Presidente José Eduardo dos Santos. Essa visita foi
seguida pela visita do Presidente Dos Santos para a Índia em 1987.
A cimeira seguinte, entre o Primeiro-Ministro Dr. Manmohan Singh
e o Presidente José Eduardo dos Santos, foi após um interregno de
vinte e um anos. Ela teve lugar em 10 de Julho de 2009, à margem
da Cimeira do G8, em L’Aquila, na Itália, indicando a importância
que os líderes dos dois países atribuem às relações bilaterais e à
chegada de uma nova era na cooperação bilateral.

A popular view expressed in Angola is that notwithstanding our
excellent bilateral political relations, our commercial and economic
cooperation is well behind the potential and needs to be widened,
deepened and upgraded to a level commensurate with our overall
political relations. Efforts have indeed begun in right earnest in
this regard. In the last three years, our trade has quadrupled,
interactions at the level of government and private sector have
significantly increased and the relationship is moving apace. A
thousand specially designed Ashok Leyland buses are now
transporting passengers and goods in the provinces of Angola, a
railway system set up with an Indian credit line is up and running
in the province of Huila, Indian tractors have become the most
popular brand in the country and a variety of Indian goods are
now being exported to the country. We also purchase crude oil
from Angola and sell refined petroleum products in return.

A opinião popular expressada em Angola é que, não obstante as
nossas excelentes relações políticas bilaterais, a nossa cooperação
comercial e económica está para além do potencial e precisam de
ser alargadas, aprofundadas e atualizadas para um nível proporcional
ao das nossas relações políticas globais. Esforços sérios já foram
iniciados a esse respeito e nos últimos três anos, o nosso comércio
tem quadruplicado, interacções a nível de governo e do setor
privado aumentaram de forma significate e as relações estão-se
crescendo rapidamente. Mil autocarros especialmente desenhados
pela Ashok Leyland transportam agora passageiros e mercadorias
entre as províncias de Angola. Um sistema ferroviário criado através
de uma linha de crédito indiana está em curso na província da
Huíla. Tractores indianos tornaram-se a marca mais popular no
país e uma variedade de mercadorias indianas estão agora a ser
exportadas para o país. Nós também compramos petróleo de Angola
e vendemos em troca produtos petrolíferos refinados.

The scope that exists for cooperation in the future can be seen in
the Souvenir. We believe that the contents of the Souvenir provides
updated information on India’s progress and capabilities and the
potential that exists for bilateral cooperation with Angola. It will
be widely distributed within the Government of Angola as well as
to the business world. The most important concerns which we
both share are poverty and unemployment. We need to work on
an integrated strategic partnership to effectively address poverty
alleviation as well as employment creation. In this endeavour, the
publication would merit a closer look by potential partners both
in India and Angola.

As possibilidades de cooperação que existem para o futuro podem
ser vistas nesta edição especial. Acreditamos que o conteúdo da
dela forneça informações actualizadas sobre o progresso e as
capacidades da Índia e o potencial que existe para a cooperação
bilateral com Angola. Esta revista será amplamente distribuída
tanto pelos membros do Governo de Angola, como também para
o mundo empresarial. A preocupação mais importantes que
ambos partilhamos é, a pobreza e o desemprego. Precisamos de
trabalhar numa parceria estratégica integrada para tratar, de
maneira eficaz, do alívio à pobreza e criação de empregos. Neste
esforço, esta publicação merece uma leitura mais atenta pelos
parceiros potenciais, tanto na Índia como em Angola.

Annexure

Address by Ambassador
59th Republic Day, Hotel
Continental, Luanda

6

Discurso pelo Embaixador,
59° Aniversário do Dia da
República, no Hotel
Continental, em Luanda

Excellencies, Ladies and Gentlemen,

Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Please allow me to welcome you to the 59th anniversary of the
Republic Day of India. This was the day in 1950, when the
Constitution of India came into effect.

Tenho o prazer de dar-lhes as boas vindas ao 59° aniversário do
Dia da República da Índia. Foi neste dia em 1950 que a
Constituição da Índia entrou em vigor.

Angola and India share a common colonial past. More than a
million people speak Portuguese in the Indian province of Goa.
We have displayed a few pictures of medieval Churches in Goa
in this Hall which you may like to see. We will have the full
exhibition of over a hundred pictures very soon. The history of
India and Angola goes back to 1761 when a Portuguese ship from
India berthed at the Luanda Port and Indian goods were traded
for the first time. In recent times, in 2006 our trade was USD 300
million, in 2007 it was USD 1.3 billion and in 2008 it may be
more. We have a number of small and medium industries owned
by Indians in Angola. There is a larger presence of Indian
companies in countries adjoining Angola and there is scope for
many more Indian companies in Angola. Last year, His Excellency
President Jose Eduardo Dos Santos specifically mentioned India
as one country with which Angola would like to develop deeper
relations. Since then, there is a surge in the visit of business men
and officials from both sides and we see a bright future for IndiaAngola relations. A twenty five member business delegation visited
Luanda in January 2009.

Angola e a Índia partilham de um passado colonial comum. Mais de
um milhão de pessoas falam português na província indiana de Goa.
Nós apresentamos, neste salão, algumas fotos das igrejas medievais
em Goa que, talvez, os senhores gostariam de apreciar. Muito em
breve teremos uma exposição completa com mais de uma centena
de fotos. A história da Índia e Angola remonta a 1761, quando um
navio português da Índia atracou no porto de Luanda e as mercadorias
indianas foram negociadas pela primeira vez. Nos últimos tempos,
em 2006, o nosso comércio foi de USD 300 milhões, em 2007, foi
US $ 1,3 bilhões e, em 2008, pode ser mais. Nós temos várias
pequenas e médias indústrias que pertencem aos indianos em Angola.
Existe uma maior presença de empresas indianas em países limítrofes
de Angola e há espaço para muitas mais empresas indianas em Angola.
No ano passado, a Sua Excelência o Presidente José Eduardo dos
Santos mencionou especificamente a Índia como um país com o
qual Angola gostaria de desenvolver relações mais profundas. Desde
então, há um aumento súbito nas visitas dos empresários e
autoridades governamentais de ambos os lados e vemos um futuro
brilhante para as relações entre Índia e Angola. Uma delegação
empresarial composta por vinte e cinco membros visitou Luanda,
em Janeiro de 2009.

We in India see four major global crises facing the world today the Financial Crisis, the Food Crisis, the Environment crisis and
finally the spread of terrorism. Every country, including India and
Angola, need to address these problems individually and
collectively. Asia and Africa have to stand together now to support
the west to achieve global recovery. Angola has a great role to
play in the very near future in the global Food crisis. With 1.3
million square kms of fertile land and only 17 million people,
Angola has the capacity to feed the entire Sub Saharan Africa
with little external assistance. India stands ready to work with
Angola in this endeavour. India is also willing to share the lessons
it has learnt of poverty alleviation, small industries, Information
Technology, education via satellites etc with the young nation of
Angola.

Nós, na Índia vemos quatro grandes crises que são hoje
enfrentadas pelo mundo - a crise financeira, a crise alimentar, a
crise ecológica e, finalmente, a expansão do terrorismo. Todos os
países, incluindo a Índia e de Angola, têm de resolver estes
problemas a nível individual e colectivo. Ásia e África têm de
trabalhar em conjunto para apoiar o Oeste a alcançar a
estabilidade global. Angola tem um grande papel a desempenhar
num futuro muito próximo na crise alimentar global. Com 1,3
milhões de quilômetros quadrados de terrenos férteis e com
apenas 17 milhões de habitantes, Angola tem a capacidade para
alimentar todo o Sub-Sahara da África com pouca ajuda externa.
A Índia está pronta a colaborar com Angola neste esforço. A Índia
está também disposta a partilhar com a jovem nação de Angola
as lições que aprendeu sobre a redução da pobreza, pequenas
indústrias, tecnologia da informação, educação via satélites, etc.

Excellencies, ladies and Gentlemen,

Excelências, Senhoras e Senhores,

India is often compared to an elephant. Many people say that it is
a very lethargic animal. I assure you the Indian elephant is very
intelligent, agile and his time in Angola has arrived. We have in
India an elephant God by the name Ganesh who is considered
the most intelligent of our Gods. I sincerely hope that we will
have His blessings when Indians and Angolans will start working
together towards peace and prosperity.

A Índia é muitas vezes comparada com um elefante. Muitas
pessoas dizem que é um animal muito letárgico. Garanto-vos que
o elefante indiano é muito inteligente, ágil e o seu tempo em
Angola chegou. Nós temos na Índia um deus elefante, com o
nome de Ganesh que é considerado o mais inteligente dos nossos
deuses. Espero sinceramente pelas suas bênçãos quando os
indianos e os angolanos começarem a trabalhar em conjunto em
prol da paz e da prosperidade.

Thank you very much Excellencies, Ladies & Gentlemen for your
attention.

Muito obrigado Excelências, Minhas Senhoras e Meus senhores
pela vossa atenção.

INDIA-ANGOLA Closer Ties

January 26,
2009

26 de Janeiro de
2009
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India Shining
India surges ahead exploring new frontiers of
technology and development in tandem with
age-old philosophies, traditions and wisdom
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Índia abreviada
A Índia marcha para a frente em busca de novas
fronteiras da tecnologia e do desenvolvimento
em sincronia com as antigas filosofias, tradições
e sabedoria.

A

ndia is a country as large as a sub-continent. India is a land
of rivers, mountains, deserts, islands, plain lands and of many
different ethnic groups. India is a country dozens of
languages and hundreds of dialects and cultures. If you wish
to see a mini-world with your own eyes, welcome to India.

I

Índia é um país tão grande como um subcontinente. A
Índia é uma terra de rios, montanhas, desertos, ilhas,
planícies e com muitos grupos étnicos diferentes. A Índia é
um país com várias dúzias de línguas e centenas de dialectos e
culturas. Se desejar ver um mini-mundo com os seus próprios olhos,
então seja bem-vindo à Índia.

India’s history dates back to 3000 BC and beyond. The Indus
Valley civilization, one of the world’s greatest ancient
civilizations, flourished here. The history of the country is a
fascinating story of kingdoms and empires and their rise and
fall. Chandragupta Maurya (322-298 BC) was one of India’s
greatest emperors. The Mauryan reign peaked under emperor
Ashoka the Great, who was not only a great ruler, but one of
the most successful propagators of Buddhism in India and
outside. Unlike the north of India, foreign invasions had
relatively little impact on life in South India, which also saw
the rise and decline of many empires. These included the
Cholas, the Pandyas, the Cheras, the Pallavas and the
Chalukyas, followed by the Hoysala and the Vijaynagar empires.

A história da Índia remonta a 3000 aC e mais além. A civilização do
Vale Indus que é uma das mais antigas civilizações do mundo floresceu
aqui. A história do país é uma história fascinante de reinos e impérios
e de sua ascensão e decadência. O Chandragupta Maurya (322-298
bC) foi um dos maiores imperadores da Índia. O reino Maurya atingiu
o seu auge no reinado do imperador Ashoka, conhecido por “O
Grande”, que foi não apenas um grande imperador, mas também um
dos propagadores mais bem-sucedido do budismo tanto na Índia como
no estrangeiro. Ao contrário do Norte da Índia, as invasões estrangeiras
tiveram relativamente pouco impacto na vida do povo no Sul da Índia,
que também assistiu a ascensão e à decadência de muitos impérios,
como o dos Cholas, Pandyas, Cheras, Pallavas e Chalukyas, seguido
pelo império Hoysala e Vijaynagar.
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India is the seventh largest country in the world with a total land
area of 3.3 million square kilometers. In the north are the towering
Himalayas, which slope out into the great Indo-Gangetic plains.
On the east coast of the country is the Bay of Bengal; while on
the west coast is the Arabian Sea. The southern-most tip of the
country projects into the Indian Ocean.

A Índia é o sétimo maior país do mundo com uma área total de
3,3 milhões de quilómetros quadrados. Ao Norte encontra-se o
alto Himalaias, cuja inclinação estende-se para a grande planície
indo-gangética. Na costa Leste do país encontra-se a Baía de
Bengala, enquanto na costa Oriental encontra-se o Mar Arábico.
O ponto mais ao Sul do país estende-se para o oceano Índico.

The variety of geography has always been an attraction of this
country. Where else can one find plateau, desert, plain land,
coastal patches, marshlands, delta, and islands, all together? You
have here the widest possible variety of flora, fauna and climate.
Seasons that range from tropical to arctic. If travellers and tourists
are left spellbound, blame not man but nature’s gift to India.

A variedade geográfica tem sempre sido a grande atracção deste
país. Em que outro lugar podemos encontrar planaltos, desertos,
planícies, áreas costeiras, pântanos, deltas, e ilhas, todos junto?
Existe aqui uma grande e imaginável variedade de flora, fauna e
clima. Estações que variam de tropicais a árcticas. Se os turistas e
os viajantes se encantam com a Índia, não é por causa do homem
mas pelo dom da natureza.

The Deccan Plateau is the oldest portion of India and was part of
the single landmass comprising of South America, Africa, Australia
and Antarctica. The Indo-Gangetic plain in the north is formed
by the basins of three great rivers, the Indus, the Ganges and the
Brahmaputra. In the west of the country lies the Thar Desert in
Rajasthan. A little south of it are the unique marshlands of Kutch,
while on the east where the Ganges drains out into the sea is the
world’s largest delta, the Sunderban delta, and a unique mangrove
forest. Indian islands include the Andaman and Nicobar in the
Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands in the Indian Ocean.
India’s climate varies from region to region. The North enjoys a
cold weather in the winter months between November and March.
The coastal areas have a tropical climate throughout the year, while
the plains and most central and southern regions of the country are
hot in the summer months of April to June. Most of the country has
a vigorous monsoon, which lasts from July to early October.

INDIA’S INTERNAL DIVERSITY IS
FULLY REPLICATED IN ITS BORDER
DEMARCATIONS WITH ITS
NEIGHBOURS. LOCATED IN THE
NORTHERN HEMISPHERE, INDIA
SHARES ITS BORDERS WITH
AFGHANISTAN, PAKISTAN, CHINA,
NEPAL, BHUTAN, MYANMAR AND
BANGLADESH. THE REST OF THE
LAND IS SURROUNDED BY SEA

O Planalto do Decano, parte mais antiga da Índia, era uma só
massa de terra constituída pela América do Sul, África, Austrália e
Antárctica. A planície indo-gangética ao Norte é constituída pelas
bacias dos três grandes rios, o Indus, Ganges e o Bramaputra. Ao
Oeste do país encontra-se o Deserto de Thar no Rajastão. Um
pouco mais ao Sul encontram-se os pântanos raros de Kutch,
enquanto ao Leste, onde o Ganges vai desaguar no mar, encontrase o delta Sunderban que é o maior delta do mundo e uma rara
floresta de mangue. As ilhas indianas incluem as ilhas de Andaman
e Nicobar na Baía de Bengala e Lakshadweep no oceano Índico.
O clima da Índia varia de região para região. O Norte detém
clima é frio no Inverno inicia em Novembro e termina em Março.
As zonas costeiras têm um clima tropical durante o ano inteiro,
ao passo que as planícies e a maioria das regiões centrais e ao Sul
do país são quentes nos meses de Verão, cujo calor começa em
Julho e termina no início de Outubro.
A Índia é uma das regiões mais variadas que se pode imaginar na
área cultural, linguística e étnica. Quatro grandes povos
distinguem-se pelas línguas que falam e fazem parte da população
desta região. A maioria da população é indo-europeia e fala uma
variedade de línguas relacionadas com as línguas europeias, como
por exemplo, grega alemã e inglesa. A maioria das religiões
indianas e quase toda a sua literatura é indo-europeia. Depois
dos indo-europeus, mas mais antigo na Índia do que os primeiros
emigrantes, é o povo que fala línguas da família Dravídiana. Além
disso, os povos que habitam nas montanhas do Norte falam línguas
relacionadas com o chinês, tibetano ou mongol. Finalmente, o
grupo mais pequeno, mas talvez o povo mais antigo da Índia fala
línguas que pertencem à família Australóide, línguas faladas por
indígenas espalhados por todo o Sudeste da Ásia e Austrália. Cada
um desses grupos fala uma desorientadora variedade de línguas;
uma só língua domina cada região da Índia.

Western Ghats, Maharashtra

A diversidade interna da Índia está totalmente replicada nas
demarcações da fronteira com seus vizinhos. Localizada no
hemisfério Norte, a Índia partilha sua fronteira com o Afeganistão,
Paquistão, China, Nepal, Butão, Birmânia e Bangladesh. O resto
do território está cercado por mar.
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India is one of the most culturally, linguistically, and ethnically
diverse regions one can imagine. Four major peoples, distinguished
by the languages they speak, make up the population of the region.
The majority of the population is Indo-European, speaking a variety
of languages related to European languages, such as, Greek,
German, and English. The bulk of Indian religions and almost all
of its literature is Indo-European. Second to the Indo-Europeans,
but more ancient in India than the later immigrants, are a people
who speak languages from the Dravidian family of languages. In
addition, the peoples in the northern mountains speak languages
related to Chinese, Tibetan, or Mongolian. Finally, the smallest
group, but most likely the oldest inhabitants of India, speaks
languages from the Australoid families, which are the languages
spoken by indigenous peoples scattered throughout Southeast Asia
and Australia. Each of these groups speaks a bewildering variety
of languages; a single language dominates each region of India.
India’s internal diversity is fully replicated in its border
demarcations with its neighbours. Located in the northern
hemisphere, India shares its borders with Afghanistan, Pakistan,
China, Nepal, Bhutan, Myanmar and Bangladesh. The rest of the
land is surrounded by sea.

India in Fast-Forward Mode
India is a melange of cultures, religions, races and languages, which
manifest themselves in the shape of a vibrant, pluralistic society.
India nurtures an ancient civilisation within a modern nation. The
country has its roots in the 4500-year-old Indus Valley Civilisation,
but its vision is poised for the 21st century: the reason why Indian
society strides the frontiers of yesterday and tomorrow with
consummate ease. Thus it is quite natural that here modernisation
takes place in sync with tradition and has greater accent on
evolution than on revolution.
In ancient times, India taught the world the concept of zero,
explored the philosophical essence of Karma, and tapped the
latent art in erotica. Today modernisation and tradition co-exist,
making India culturally opulent, complex, and magical, yet truly
cosmopolitan. Eclectic mixes; like traditional wisdom of Ayurvedic
medicine along with state-of-the-art medical centres, or ancient
temples and their ruins, alongside modern ‘temples of science’
such as technology institutes; are but common. It is a land that
may combine tourism and healthcare, or juxtapose the oldest
with the newest cities; none seeming incongruous. It is a land,
which has evolved out of a billion people’s shared dream of growth
in togetherness. It is a land where traditional wisdom walks handin-hand with the pursuit of excellence.

A Índia no Botão de Avanço Rápido
A Índia é uma miscelânea de culturas, religiões, raças e línguas,
que se manifestam na forma de uma sociedade vibrante e
pluralista. A Índia alimenta uma antiga civilização dentro de uma
nação moderna. O país possui suas raízes na Civilização do Vale
Indus com 4500 anos de existência, mas a sua visão está voltada
para o século XXI: razão pela qual a sociedade indiana caminha
a passos largos pelas fronteiras do passado e do futuro com uma
grande facilidade. Dessa forma, é bem natural que a modernidade
esteja em sincronia com a tradição e tenha uma maior ênfase
sobre a evolução do que na revolução.
Na antiguidade, a Índia ensinou ao mundo o conceito de zero,
explorou a essência filosófica do Karma, e captou a arte latente
na erótica. Hoje a modernização e a tradição coexistem, tornando
a Índia culturalmente rica, complexa e mágica, porém
verdadeiramente cosmopolita. Mistura ecléctica, como a sabedoria
tradicional da medicina Ayurvedica, juntamente com centros
médicos de classe, ou templos antigos e suas ruínas, juntamente
com templos de ciência modernos, como os institutos tecnológicos
que são bastante comuns. É um país que pode combinar turismo
com tratamentos da saúde, ou justapor as cidades antigas com as
mais novas, sem nada parecer incongruente. É uma terra que
evolui de um bilhão de pessoas e que partilham do sonho do
crescimento e da unidade. É uma terra onde a sabedoria
tradicional caminha de mãos dadas em busca da perfeição.
Para abreviar, a Índia do século XXI é os templos de Khajuraho e
Konark e as grutas de Ajanta-Ellora, é os IITs (Institutos Indianos
de Tecnologia) e o AIIMS (Instituto Indiano de Ciências Medicas),
é os hinos do Rig Veda e as músicas populares do Indipop, é a
introspecção interior e a busca pela prosperidade material.

Seal from Indus Valley Civilization
10
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Hoje a Índia é o segundo país mais populoso do mundo com
mais de um bilhão de pessoas. Ela galopa em direcção ao progresso
e prosperidade, inspirada pelo senso positivo de oportunidades,
autoconfiança e ambição. Com o desenvolvimento económico
que é o ponto focal deste progresso a Índia está realmente no
botão de ‘Avanço Rápido’ ...

Um Economia dinâmica
A Índia está a desfrutar de uma política estável e macro económico
estável, caracterizada pelas políticas voltadas para o futuro. Com
base nesse edifício, a economia indiana está passando por uma
nova alta, facilitada por uma reviravolta no sector da agricultura.
A economia indiana que actualmente ocupa o quarto lugar no
mundo, em termos de paridade do poder de compra, cresceu
6,6 por cento durante o último ano fiscal (2008-09), um pouco
inferior ao ano anterior que foi de 9,0 por cento devido à crise
económica. A competitividade global da Índia pode ser atribuída
às contínuas e progressivas reformas económicas iniciadas em
1991. As reformas ajudaram os indianos educados e trabalhadores
qualificados a criar uma mudança significante na composição
sectorial da Produto Interno Bruto (PIB). Actualmente, os serviços
constituem quase metade do PIB da Índia. Não admira que com
esses valores tão impressionantes a Índia está preparada para
galopar na faixa rápida. Espera-se que a segunda geração de
reformas económicas acelere as novas iniciativas políticas, que
irão estimular um crescimento ainda maior.

Ellora Caves, Maharashtra

Succinctly put, India of the 21st century is as much about
Khajuraho and Konark temples, and the Ajanta-Ellora caves, as it
is of its IITs (Indian Institute of Technology) and AIIMS (All India
Institute of Medical Sciences); it is as much about Rig Veda hymns
as it is of Indipop chartbusters; it is as much about inner introspection as it is of the quest for material prosperity.

Observa-se um fenómeno sem precedente em que as empresas
indianas estão a tornar-se não apenas globais, mas também estão
a adquirir e amalgamar com empresas do mundo inteiro. Um grande
número de empresas indianas possui uma presença impressionante
no cenário empresarial global. Empresas como a Tata Tea, Reliance,
Ranbaxy, Hindalco, Sterlite e Sundaram Fasteners já estão bem
lançadas no mercado mundial e muitas outras aguardam a sua vez.
Especialmente na arena de informática, conglomerados de recursos
humanos especializados, como a Infosys, Wipro e TCS, fizeram
sentir a sua presença no Vale de Silicone.

Today, India, the second most populous country with its one billion plus population, is galloping towards progress and prosperity,
imbued with a positive sense of opportunity, self-confidence and
ambition. With economic development being the focal point of
this progress, India is really in the ‘Fast Forward’ mode...

A Vibrant Economy
India is enjoying a stable political and macro-economic
environment, characterised by forward-looking policies. Based on
this edifice, the Indian economy is experiencing a new high,
facilitated by a turnaround in the agriculture sector. The Indian
economy, presently the fourth largest economy in the world, in
terms of purchasing power parity, grew by 6.6 percent during the
last fiscal year (2008-09), down a bit from the previous year at 9.0
percent due to the global turndown. India’s global competitiveness
can be attributed to the continuing progressive economic reforms,
which began in 1991. The reforms helped the educated, skilled
Indian workforce to engineer a remarkable change in the sectoral
composition of Gross Domestic Product (GDP). Services, now,
account for almost half of India’s GDP. No wonder, with such
impressive figures, India is equipped to gallop in the fast lane. The
second generation of economic reforms is expected to accelerate
now with new policy initiatives, which will fuel even higher growth.
We are witnessing an unprecedented phenomenon of Indian
companies not only going global, but also acquiring and merging
with companies all over the world. A large number of Indian
companies have an impressive presence in the global corporate
scenario. Companies such as Tata Tea, Reliance, Ranbaxy,
Hindalco, Sterlite, and Sundaram Fasteners are already well
entrenched in world markets, with many more waiting in the
wings. Especially in the arena of computer software, the skilled

FA C T O S R Á P I D O S
Capital:

Nova Delhi

Área territorial:

3,3 milhões de quilómetros
quadrados

População:

1,166 bilhões (estatísticas de 2009)

Línguas:

hindi é a língua oficial. 18 Línguas
principais, o inglês é a língua
preferida para negócios.

Religiões:

a maioria é hindu, além disso há
um número significante de
muçulmanos, cristãos, sikhs,
budistas e outros.

Moeda:

Rúpia indiana (INR)

PIB:

3,267 triliões de dólares (estatísticas
de 2008) PPP

Crescimento do PIB :

6,7% (estatísticas de 2008)

Exportações Principais: Produtos de petróleo, têxteis, jóias
e gemas, produtos de engenharia,
químicos, produtos de couro.
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human resource of conglomerates, such as Infosys, Wipro and
TCS, have made their presence felt in the Silicon Valley.
The ongoing expansion and modernisation in the Indian
manufacturing sector is fuelling demand for capital goods and
technology. It is evident that to sustain and accelerate higher
economic growth rate in the country, India urgently needs to build,
upgrade and modernise its infrastructure. Consequently, apart from
augmenting public sector investment into infrastructure, the
Government of India has introduced a series of reforms to attract
private sector participation and foreign direct investment. Here it
deserves a mention that India figures among the ten most attractive
destinations for foreign investment.
There is ample reason for India’s viability as a destination for foreign
investment. A section of Indians, now, have much more disposable
income than before, which is again an indication of the economy’s
prosperity in recent times; and this has encouraged MNCs to invest
in India. The result? All of a sudden we are flooded with a
bewildering array of consumer goods. Now one doesn’t need to
shop overseas for Calvin Klein apparel, Gucci shoes or Heinz
beams; they are all available at our doorstep.
India is placed comfortably on the balance of payments front as
well. The overall balance of payments is at US$7.2 billion.
According to figures released by the Reserve Bank of India, the
surplus from invisibles, which include NRI remittances, income
from tourism, and earnings from software services, is at US$7.4
billion. India’s foreign exchange reserves crossed the 100 billion
US dollar mark, for the first time in December 2003 (currently
over US$130 billion).

A expansão e a modernização que está a decorrer no sector
indiano industrial estão a estimular a demanda pelos bens de
capital e tecnologia. É evidente que para sustentar e acelerar uma
taxa mais alta de crescimento económico no país, a Índia necessita
urgentemente de construir, melhorar e modernizar a sua infraestrutura. Consequentemente, além de aumentar o investimento
do sector público na infra-estrutura, o Governo da Índia introduziu
uma série de reformas para atrair a participação do sector privado
e o investimento estrangeiro directo. Aqui torna-se necessário
mencionar que a Índia encontra-se entre os dez países mais
atraentes para o investimento estrangeiro.

With a renowned economist like Prime Minister Dr. Manmohan
Singh (now in his second term,) and Finance Minister Mr. Pranab
Mukherjee at the helm, the economy of India is likely to become
even much more robust and there is every reason to be optimistic
about the future.

Q U I C K FFA
ACTS
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Capital:

New Delhi

Land Area:

3.3 million sq km

Population:

1,166 billion (2009 est.)

Languages:

Hindi is the official language. 18
principal languages, while English
preferred business language.

Religions:

Majority are Hindus, plus a
significant number are Muslims,
Christians, Sikhs, Buddhists, and
others.

Currency:

Indian Rupee (INR)

GDP:

US$3.267 trillion (2008 est.) PPP

GDP Growth:

6.7% (2008 est.)

Main Exports:

Petroleum products, textile
goods, gems and jewelry,
engineering goods, chemicals,
leather manufactures.
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Muitas razões indicam a viabilidade da Índia como destino para
o investimento directo. Um sector da Índia tem agora muito mais
poder de compra do que antes, que é também uma indicação da
prosperidade económica nos anos recentes; e isso tem estimulado
as multinacionais a investirem na Índia. E qual tem sido o resultado?
De repente somos inundados com uma confusa variedade de
bens de consumo. Agora não necessitamos de comprar no
estrangeiro uma roupa da marca Calvin Klein, sapatos Gucci ou
feijão Heinz; tudo se encontra na nossa porta.
A Índia também se encontra numa posição confortável na balança
de pagamentos. A balança geral de pagamentos é de 7,2 bilhões
de dólares. De acordo com os valores divulgados pelo Banco
Central da Índia, o superavit dos invisíveis, que incluem remessas
dos Indianos Não Residentes, receitas de turismo e ganhos dos
serviços de informática, é de 7,4 bilhões de dólares. As reservas
cambiais da Índia ultrapassaram, pela primeira vez, os 100 bilhões
de dólares em Dezembro de 2003 (actualmente mais de 130
bilhões de dólares).
Com o renomado economista como o Primeiro-Ministro Dr.
Manmohan Singh (agora no seu segundo mandato) e o Ministro
das Finanças Mr. Pranab Mukherjee na vanguarda, a economia
da Índia irá, provavelmente, tornar-se mais robusta e tudo nos
leva a acreditar num futuro optimístico.

India-Angola
Bilateral
Relations

I

ndia and Angola enjoy close and friendly relations dating back
to pre-independence era of Angola. India supported Angolan
freedom struggle against the Portuguese colonial rule and, later,
continued to support the MPLA (Popular Movement for the
Liberation of Angola) which has been at the helm of affairs in the
country since independence in 1975. India participated in all the
three UN Angola verification Missions in Angola between June
1989 and June 1997.
Angola was one of the principal beneficiaries of an international
initiative in southern Africa – AFRICA (Action for Resisting Invasion,
Colonialism and Apartheid) Fund launched under the
chairmanship of late Prime Minister Rajiv Gandhi. Our consistent
support in the past is appreciated and Angola sincerely hopes to
derive benefits from the significant advances India has made in
recent times in agriculture, industry and technology.

Summit

A

Índia-Angola
Relações
Bilaterais

Índia e Angola desfrutam relações estreitas e amigáveis
que remontam à época da pré-independência de Angola.
A Índia apoiou a luta angolana pela liberdade contra o
governo colonial português e, posteriormente, continuou a apoiar
o MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola), que
assumiu a encarregatura do país desde a independência em 1975.
Índia participou em todas as três Missões da ONU de verificação
de Angola, que tiveram lugar em Angola, entre Junho de 1989 e
Junho de 1997. Angola foi uma das principais beneficiárias de
uma iniciativa internacional no sul da África - o Fundo da AFRICA
(Acção de Resistência contra a Invasão, Colonialismo e o
Apartheid) lançado sob a presidência do falecido Primeiro-Ministro
Rajiv Gandhi. O nosso constante apoio no passado é apreciado e
Angola espera sinceramente obter benefícios dos progressos
significativos que a Índia fez nos últimos tempos na agricultura,
indústria e tecnologia.

The first Summit meeting between India and Angola was when
Late Prime Minister Rajiv Gandhi visited Angola in May 1986. In
April 1987, President José Eduardo Dos Santos was hosted in India
by Prime Minister Rajiv Gandhi. After a gap of 21 years, Prime
Minister Dr Manmohan Singh and President Jose Eduardo Dos
Santos met on July 10, 2009 at L’Aquila, Italy on the margins of
the 35th meeting of the G8 + G5. This meeting indicated the
importance which the two leaders attach to the bilateral relations
and recognition of the potential for future bilateral cooperation
for the mutual benefit of our peoples.

A primeira cimeira entre a Índia e Angola foi quando o falecido
Primeiro-Ministro Rajiv Gandhi visitou Angola em Maio de 1986.
Em Abril de 1987, o Presidente José Eduardo dos Santos foi
recebido pelo Primeiro-Ministro da Índia Rajiv Gandhi. Após um
intervalo de vinte e um anos, o Primeiro-Ministro Dr. Manmohan
Singh e o Presidente José Eduardo dos Santos reuniram-se em 10
de julho de 2009, em L’Aquila, na Itália, à margem da 35a. reunião
do G8 + G5. Esse encontro demonstrou a importância que os
dois líderes atribuem às relações bilaterais e o reconhecimento
do potencial de uma futura cooperação bilateral para o benefício
mútuo dos nossos povos.

There have been eight other Ministerial visits between our two
countries during the last six years: (i) then Minister for External
Relations Mr. Joao Bernardo de Miranda to India in May 2006;
(ii) Shri Anand Sharma, then Minister of State for External Affairs
on June 8-9, 2007; (iii) Shri Jairam Ramesh, then Minister of State
for Commerce, March 28 to April 1, 2008; (iv) then Angolan Vice

Depois desse encontro, houve oito outras visitas ministeriais entre
os nossos dois países durante os últimos seis anos - (i) o então
Ministro dos Negócios Estrangeiros Sr. João Bernardo de Miranda
veio à Índia, em Maio de 2006, (ii) Sr. Anand Sharma, o então
Ministro dos Negócios Estrangeiros, visitou Angola, em 8 e 9 de
junho de 2007 e (iii) O Sr. Jairam Ramesh, o então Ministro de
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Minister for Health in September 2001 and December 2007; (v)
then Angolan Minister for Planning and Chairman of the SADC
Council of Ministers in July 2003; (vi) then Angolan Minister of
Agriculture in February 2005; (vii) then Angolan Vice Minister of
Industry in August 2005; (viii) then Angolan Assistant Minister in
the Prime Minister’s office in Angola in April 2007.

Economic Relations
Angola was in a state of civil war until 2002. With the death of
Jonas Savimbi in combat in that year, peace returned to the country.
The real process of governance could commence only then. With
an area of 1,246,700 sq kms and a coast line of 1,650 kms on the
west, Angola is a large country and is almost 40 percent of the
size of India. The population however is only 17 million and is
comparable to the population of the city of New Delhi. The
country is rich in oil and gas and is the second largest in terms of
proven resources (9 to 12 billion barrels) as well as production (2
million barrels per day) in sub Saharan Africa after Nigeria. Angola
is also the 4th largest producer of diamonds (expected production
in 2009 is 7 million carats) and the stones produced in the country
are known for their superior quality.
Air links: Air Connectivity from India to Angola is via Addis Ababa
in Ethiopia, Dubai or Johannesburg in South Africa.
Trade: India’s trade with Angola has shown perceptible increase
after cessation of civil war. Bilateral trade between the two
countries which was only a few million dollars 5 years ago reached

GOVERNMENT OF INDIA
EXTENDED A LINE OF CREDIT OF
US$40 MILLION TO GOVERNMENT
OF ANGOLA FOR A PROJECT FOR
THE REHABILITATION OF CFM
(RAILWAY COMPANY OF
MOCAMEDES) RAILWAY, THE FIRST
MAJOR GOVERNMENT–TOGOVERNMENT INITIATIVE BETWEEN
THE TWO COUNTRIES
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Estado do Comércio, visitou Angola, de 28 de Março a 1º de
Abril de 2008, (iv), o então Vice-Ministro Angolano da Saúde
visitou a India, em Setembro de 2001 e em Dezembro de 2007;
(v) o então Ministro Angolano do Planeamento e Presidente do
Conselho de Ministros da SADC visitaram a India, em Julho de
2003; (vi), o então Ministro Angolano da Agricultura visitou a India,
em Fevereiro de 2005; (vii), o então Vice-Ministro Angolano da
Indústria visitou a India, em Agosto de 2005; (viii), o então Ministro
Angolano Assistente no Gabinete do Primeiro-Ministro de Angola
visitou a India, em Abril de 2007.

Relações Econômicas e Comerciais
Angola estava em estado de guerra civil até 2002. Com a morte
de Jonas Savimbi em combate, no mesmo ano, a paz retornou ao
país. O verdadeiro processo de governança só pode ser iniciado
em seguida. Com uma área de 1.246.700 km ² e uma costa de
1650 km ao oeste, Angola é um grande país e com quase 40% da
superfície da Índia. Contudo, a população é, apenas, de 17
milhões, semelhante apenas à população da cidade de Nova Deli.
O país é rico em petróleo e gás e é o segundo maior país em
termos de recursos comprovados (de 9 a 12 bilhões de barris),
bem como uma produção (de 2 milhões de barris por dia) no Sub
– Sahara da África, depois da Nigéria. Angola é também o 4 º
maior produtor de diamantes (a produção esperada em 2009 é
de 7 milhões de quilates), e as pedras produzidas no país são
conhecidas pela qualidade superior.

US$450 million in 2006-07 and US$1.3 billion in 2007-08. During
the period April–December 2008, it has already crossed US$1.4
billion. The principal items of Indian export are meat and
preparations, drugs, pharmaceuticals and fine chemicals, cotton
yarn, fabrics, made ups, manmade yarn, tractors and transport
equipment, spirit and beverages, machinery and equipments,
poultry products, miscellaneous processed items, finished leather,
leather goods, cosmetics, toiletries, paper, wood products, residual
chemicals and allied products, primary and semi finished iron
and steel, cotton yarn, and other commodities. Imports from
Angola comprise petroleum (crude oil), iron & steel, copper &
articles thereof, aluminum & articles thereof and lead & articles
thereof.
There are a few Indian small and medium scale companies
involved in scrap melting, plastics, mineral water bottling and a
few other small industries. A number of Indian origin or Indian
businessmen engage in trading consumer durables, building
material, good and grocery products, textiles and made ups etc.
The Government of India extended a line of credit of US$40
million to the Government of Angola for a project for the
rehabilitation of CFM (Railway Company of Mocamedes) Railway,
the first major Government–to-Government initiative between the
two countries. Rail India Technical and Economic Consultancy
Services (RITES) Limited which started the implementation of the
project in 2005 handed over the completed project to Angolan
Minister of Transport on 28.8.2007. EXIM Bank of India extended
three credit lines of US$5, 10 and 13 million for agricultural
equipment and Indian tractors. Two other credit lines valued at
US$45 million are under process. The State Bank of India, which
opened its Representative Office in Luanda in April 2005 has
extended commercial lines of credit for supply of tractors and
import of capital equipment from India.

O comércio entre a Índia e Angola cresceu sensívelmente após o
fim da guerra civil. O comércio bilateral entre os dois países que
era de apenas alguns milhões de dólares há 5 anos atrás atingiu
450 milhões de dólares em 2006-07 e 1,3 bilhões de dólares no
período 2007-08. Já cruzou 1,4 bilhões de dólares durante o
período entre Abril e Dezembro de 2008. Os principais produtos
indianos que são exportados são a carne e seus preparados,
medicamentos, produtos farmacêuticos e produtos de química
fina, fios de algodão, tecidos, confecções, fios artificiais, tractores
e equipamento de transporte, bebidas alcoólicas, máquinas e
equipamentos, produtos avícolas, e outros, produtos processados,
couro acabado, artigos de couro, cosméticos, produtos de higiene,
papel, produtos de madeira, produtos químicos e aliados, ferro e
aço primário e semi-acabados, fios de algodão, e outros artigos.
As importações de Angola incluem petróleo (petróleo bruto), ferro
e aço, cobre, alumínio, chumbo e seus artigos.
Há algumas pequenas e médias empresas indianas envolvidas na
fusão da sucata, plásticos, engarrafamento de água mineral e
algumas outras pequenas indústrias. Uma série de empresários
indianos ou de origem indiana estão envolvidos no comércio de
bens de consumo duradouro, material de construção, produtos
de mercearia, têxtil e confecções etc.

Bilateral trade figures between India and Angola
Amount Exports
Imports
Million
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
USD
Angola 72.89

151.66

200.33 263.35

0.91

3.25

245.33

1017.39

O Governo da Índia ofereceu um crédito no valor de 40 milhões
de dólares para o Governo de Angola para um projecto de
reabilitação do CFM (Companhia Ferroviária do Mocamedes)
Ferroviária, a primeira grande iniciativa do Governo para Governo
entre os dois países. A Rail Índia Technical and Economic
Consultancy Services Limited (RITES começou a execução do
projecto em 2005 e entregou o projecto completo ao Ministro
Angolano dos Transportes, em 28/8/2007. O EXIM Bank da Índia
extendeu três linhas de crédito no valor de 5, 10 e 13 milhões de
dólares para equipamentos agrícolas e tractores indianos. Duas
outras linhas de crédito no valor de 45 milhões de dólares estão
em processo. O State Bank of Índia, que abriu a sua Representação
em Luanda, em Abril de 2005, também estendeu linhas de crédito
comerciais para o fornecimento de tractores e importação de bens
de equipamento da Índia.
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Receiving the consignment of
500 Ashok Leyland buses
specially built for Angola

16

INDIA-ANGOLA Closer Ties

O comércio bilateral entre a Índia e Angola em números
Montante Exportações
Importações
em Milhões
de Dólares 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Angola

72.89

151.66 200.33 263.35

0.91

3.25

245.33 1017.39

Como um gesto de boa vontade, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros, do Governo da Índia, ofereceu ao Governo de Angola
5 ambulâncias fabricadas pela Mahindra & Mahindra, que foram
entregues em 6/12/2005.

As a goodwill gesture the Ministry of External Affairs, Government
of India gifted 5 ambulances manufactured by Mahindra &
Mahindra to Government of Angola which were handed over on
6.12.2005 to Government of Angola.
Under the Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC)
programme, the Ministry of External Affairs extends 10 training
slots to Angola annually. Although the utilization was poor, there
is a new interest among the younger English speaking officials in
the government of Angola to make use of these training slots.

Indian Banks and others
State Bank of India maintains a representative office in Luanda
since April 18, 2005. Indian companies such as Tatas, Mahindra
& Mahindra, and a number of other companies in the areas of
drugs and pharmaceuticals, paper, plastics and steel have had
business interests in Angola for several years.

Indian Community
Indian community in Angola is small and comprises approximately
1000 persons, mainly in business. Recently, a number of
professionals at offshore oil fields have started arriving. Majority of
these are engineers and follow a three months’ work and one month
holiday routine. There are a large number of people of Indian origin
who hold Passports of different nationalities including of other
African countries engaged in trading and construction businesses.

De acordo com o programa da Cooperação Económica e Técnica
da Índia (ITEC), o Ministério dos Negócios Estrangeiros oferece,
anualmente, para Angola 10 lugares para treinamento. Embora
essa facilidade tenha sido pouco utilizada, vê-se agora um novo
interesse da parte dos jovens funcionários do Governo de Angola
que falam inglês e que fazem uso dessas vagas de formação.

Bancos Indianos e outras organizações:
O State Bank of India mantém um escritório de representação
em Luanda desde 18 de abril de 2005. Empresas indianas, como
a Tata, Mahindra & Mahindra e uma série de outras empresas
nas áreas de medicamentos e produtos farmacêuticos, papel,
plástico e aço têm interesses comerciais em Angola, durante vários
anos.

Comunidade Indiana:
A comunidade indiana em Angola é pequena e inclui cerca de
1000 pessoas, principalmente nos negócios. Recentemente, vários
profissionais na área de exploração de petróleo no mar alto já
começaram chegar. A maioria são engenheiros e seguem uma
rotina onde trabalham durante três meses e tiram um mês de
férias. Há um grande número de pessoas de origem indiana que
possuem passaportes de diferentes nacionalidades, incluindo de
outros países africanos envolvidos em negócios de negociação e
de construção.
As ligações aéreas: conexões aéreas entre a Índia e Angola são
via Adis Abeba na Etiópia, Dubai ou Joanesburgo na África do Sul.
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International Tractors Limited Success Story for 2009
Sonalika International

ITL presence felt in
Global market
Starting with small export to India’s neighboring markets like Nepal
,Bangladesh and Sri Lanka, Sonalika has now taken major leaps forward
by exploring new markets like USA, Nigeria, Italy, Suriname,
Mozambique, Egypt, Libya, Ethiopia, Algeria, and Nigeria.
Even in the year of Global turmoil i.e. 2008-2009 where export industry
is showing negative growth of -11%, ITL has been able to achieve 110%
growth which is highest among all the tractor companies in India.
ITL last year has grown at the rate of 262.5 % , as the turnover of the
company in 2007-2008 was 40 Crore which has been increased to 105
Crore in the 2008-2009.
ITL scaling new heights in international market and strengthening its
export base by winning the confidence of their customer while catering
them with the excellent product in terms of quality and fuel consumption.
ITL is poised to become leading exporter in Tractors and Farm
equipments.
Working on its vision to become worlds leading tractor manufacturing

company and major player in automotive products, ITL has established
new Assembly line in Nigeria to cater complete west African markets. ITL
just not resting on one country but also aims to do the same in other
countries too.
Ethiopia as an example, ITL is successfully selling its tractors in Ethiopia
through its authorized distributor M/S. Mesfin Engineering. They are
having a nation wide dealers network for Sales service and Spare parts
training programs which have been conducted in Ethiopia for tractors
and implements expected in SKD form. The assembling of tractors is
done in Ethiopia only after training local manpower on first account.
Recently ITL has been made the production hub for major sourcing of
components and agricultural implements from Italy, Japan, Turkey and
Brazil which shows the in depth confidence of leading brands in ITL
products and company. Contributing to the vision of the company and
verticals of the agriculture business in terms of exports and thus aims to
cross the figure of 200 Crore in current financial year.
ITL USP like ISO Certification 9001:2000 and ISO 14001, Zero defect
policy, 3A’s advantage – Affordable price, Adaptability and Appropriate
technology provides ITL with truly an outstanding platform of success
and competitive edge over other tractor companies in India.
The zest of Sonalika to be known for there quality has make ITL presence
felt in the international market as most promising up coming company
in Agri-business.

AGRICULTURE

Revival Reveals

Greater Growth
AGRICULTURA

A Reestruturação revela

um maior crescimento
I

A

Agriculture had been one of the main pillars the Indian economy,
which accounts for 18.5 per cent of the gross domestic product.
In 2007–08 India had record food grain production at an all-time
high of 230.67 million tonnes. Oilseeds, milk, fruits and vegetables,
and fish production also grew over the past few years to reach
new levels of record.

A Agricultura tem sido um dos principais pilares da economia
indiana e representa 18,5 por cento do Produto Interno Bruto.
Em 2007-08 a Índia registou um recorde na produção de cereais,
chegando a atingir o nível mais elevado de 230,67 milhões de
toneladas. As oleaginosas, leite, frutas, legumes e produção de
peixe também cresceu nos últimos anos tendo batido novos
recordes.

ndia is the largest producer of coconuts, mangoes, bananas,
milk and dairy products, cashew nuts, pulses, ginger, turmeric
and black pepper. It is also the second largest producer of
rice, wheat, sugar, cotton, fruits and vegetables.

Higher Growth
The revival in agriculture is credited to a number of initiatives
taken in recent years. Public sector investment in the farm sector
grew from 1.8 per cent of GDP in 2000–01 to 3.5 per cent in
2006–07. Similarly, private sector investment too shot up from
8.9 per cent in 2003–04 to 9.9 per cent in 2006–07.
Over all, the average growth rate of agriculture and allied sectors
during the last two years i.e., 2006–07 and 2007–08 had been
very impressive with more than 4 per cent growth, which is quite
high compared to the average annual growth of 2.5 per cent
clocked during the 10th Five-Year Plan.

Índia é o maior produtor de coco, manga, banana, leite e
derivados, castanha de caju, leguminosas secas, gengibre,
açafrão e pimenta do reino. Ela é também o segundo maior
produtor de arroz, trigo, açúcar, algodão, frutas e legumes.

Maior crescimento
O novo crescimento na agricultura é atribuído a uma série de
iniciativas tomadas nos últimos anos. Os investimentos do sector
público no sector agrícola cresceram de 1,8 por cento do PIB, no
período de 2000-01, para 3,5 por cento, no período de 200607. Do mesmo modo, os investimentos do sector privado também
subiram de 8,9 por cento, em 2003-04, para 9,9 por cento, em
2006-07.
De uma maneira geral, a taxa média de crescimento da agricultura
e sectores aliados durante os últimos dois anos, ou seja, em 200607 e em 2007-08, foi impressionante chegando a atingir 4 por
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Exports
Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) forecasts that
agricultural production in India will increase and 3.2 percent
growth is possible during this fiscal (2009-10) in agriculture and
allied sectors. The allied sectors comprise livestock, forestry and
logging, and fishing which may see a growth of 4.8 per cent.
According to the government’s agri-trade promotion body, APEDA,
India’s exports of agricultural and processed food products
increased 38 percent in the 2007–08 fiscal, bolstered by an
increase in shipments of coarse cereals like maize, jowar and
barley. According to official data, India exported about 17.5 million
tonnes of agricultural and processed foods worth about US$6.39
billion in FY 2007–08 against 10.9 million tonnes valued at
US$4.37 billion in the previous year.
In the current financial year, export in value terms could grow by
20 per cent. APEDA reasons that the exports will see higher
demand from Asian and African markets that are aggressively
procuring from countries such as India. At present, around 70 per
cent of the country’s agricultural and processed food exports are
going to developing countries in the Middle East, Asia, Africa and
South America.

Agri Biotech
Rabobank in its report titled “Indian agri-biotech sector: Emerging
scenario, issues and challenges”, identified big opportunities for
the agri-biotech sector in India, which clocked a recorded growth
rate of 30 percent in the last five years. That growth is likely to
sustain. The report noted that agri-biotech in India has immense
potential and India can become a major grower of transgenic rice
and several genetically engineered vegetables.
It will boost the growth of food processing sector, which now
contributes 9 percent to the GDP.

cento. Esse valor é bastante elevado em relação a média de
crescimento anual de 2,5 por cento registada no décimo plano
quinquenal.

Exportações
O Centro de Vigilância da Economia Indiana (CMIE) prevê que
durante este ano fiscal (2009-10) produção agrícola irá crescer e
há possibilidades de observar um crescimento de 3,2 por cento
no sector agrícola e aliados. Os sectores aliados, que abrangem a
pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca, poderão
observar um crescimento de 4,8 por cento.
De acordo com a APEDA, o Corpo de Promoção Agro-Comercial
do governo, as exportações de produtos agrícolas e alimentos
processados da Índia tiveram um aumento de 38 por cento, no
ano fiscal de 2007-08, reforçado por um aumento nas exportações
de cereais grosseiros como milho, cevada e grãos de sorgo.
Segundo dados oficiais, a Índia exportou cerca de 17,5 milhões
de toneladas de produtos agrícolas e alimentos processados, no
valor de cerca 6,39 bilhões de dólares, no ano fiscal de 2007-08,
em relação aos 10,9 milhões de toneladas no valor de 4,37 bilhões
de dólares, no ano anterior.
No exercício financeiro em curso, as exportações em termos de
valor poderão crescer até 20 por cento. A APEDA acha que as
exportações irão observar uma grande demanda por parte dos
mercados asiáticos e africanos que estão comprando
agressivamente dos países como a Índia. Actualmente, cerca de
70 por cento das exportações agrícolas e alimentos processados
do país vão para os países em desenvolvimento no Médio Oriente,
Ásia, África e América do Sul.

THE NATIONAL FOOD SECURITY
MISSION LAUNCHED IN 2007 WITH AN
OUTLAY OF US$979.51 MILLION OVER
THE 11TH PLAN (2007–2012) AIMS TO
ENHANCE THE PRODUCTION OF RICE,
WHEAT AND PULSES BY 10 MILLION
TONNES, 8 MILLION TONNES AND 2
MILLION TONNES, BY THE END OF THE
11TH PLAN
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Agro-Biotecnologia
RABOBANK em seu relatório intitulado “Sector Indiano de agrobiotecnologia: Cenário Emergente, questões e desafios”,
identificou grandes oportunidades para o sector de agrobiotecnológico na Índia, que registou um crescimento a uma
taxa de 30 por cento nos últimos cinco anos. É provável que esse
crescimento se mantenha. O relatório constatou que a agrobiotecnologia da Índia tem imenso potencial e ela pode-se tornar
uma grande produtora de arroz transgénico e de vários produtos
hortícolas geneticamente fabricados. Ela poderá estimular o
crescimento do sector da processamento alimentar, que já
contribui com 9 por cento para o PIB.

Hortícolas
A Índia é o segundo maior produtor do mundo de frutas e
hortaliças. A Missão Nacional Hortícola (NHM) visa a duplicar
até 2012 produção de horticultura. A Missão Nacional Hortícola
destinou 220,66 milhões de dólares para o desenvolvimento da
horticultura durante este ano.
O estado de Gujarat se esforça para se tornar um centro de
horticultura. Com o aumento de duas vezes mais da terra destinada
para a horticultura, o governo estadual pretende incluir ainda
mais um adicional de 20 milhões de hectares.
Nos estados do Nordeste, em Nagaland, Manipur e Meghalaya,
o cultivo do pinhão-manso, (uma safra que promete ser tão boa
como a produção de petróleo e biodiesel, cultivada
principalmente nas terras abandonadas) está se tornando cada
vez mais popular. Cerca de 4.000 cultivadores, em Nagaland e
Manipur, optaram pelo pinhão-manso como cultura alternativa.
O pinhão-manso é também amplamente cultivado em toda a
fronteira ocidental do Bengala do Leste, Jharkhand, Orissa, e em
todo o estado de Chhattisgarh.

Horticulture
India is the second largest producer of both fruits and vegetables
in the world and the National Horticulture Mission (NHM) aims
at doubling horticulture production by 2012. Under the NHM,
US$220.66 million has been earmarked for horticulture
development during this year.
Gujarat is striving to become a horticulture hub. With a two-fold
increase in the land already allotted to horticulture, the state
government now plans to bring in another 20 million hectares.
In the North-East states of Nagaland, Manipur and Meghalaya,
cultivation of the jatropha shrub, (a cash crop yielding the promise
of oil for production of bio-diesel, grown primarily in wastelands)
is becoming increasingly popular. Around 4,000 cultivators in
Nagaland and Manipur have taken up jatropha as an alternative
crop. Jatropha is also widely cultivated across the western border
of West Bengal, Jharkhand, Orissa, and across Chhattisgarh.
Tanflora, Asia’s largest rose production farm is a joint venture
between Tamil Nadu state government-owned TIDCO and MNA
& Associates. It has marketing tie-ups with major importers and
auction centres in Japan, Europe, Australia, Middle and Far East
countries. It is the first project to be declared as the country’s
agri-export zone for cut roses.

A Tanflora, a maior fazenda de produção de rosas na Ásia, é uma
colaboração entre o Estado de Tamil Nadu, a TIDCO que é uma
empresa governamental e a MNA & Associates. Ela tem
colaborações comerciais com grandes importadores e centros de
hasta pública no Japão, Europa, Austrália, Médio e nos países do
Extremo Oriente. É o primeiro projecto a ser declarado como
zona agro-exportadora do país para rosas cortadas.

A MISSÃO NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR, LANÇADA EM 2007, COM
UM ORÇAMENTO DE 979,51 MILHÕES DE
DÓLARES, DURANTE O 11 º PLANO
(2007-2012), VISA AUMENTAR A
PRODUÇÃO DE ARROZ PARA 10
MILHÕES DE TONELADAS, DE TRIGO
PARA 8 MILHÕES DE TONELADAS E DE
LEGUMES PARA 2 MILHÕES DE
TONELADAS, ATÉ O FIM DO 11 º PLANO

Agricultural Export Zones
The government sanctioned 60 Agricultural Export Zones (AEZs)
in addition to the four zones already identified to provide US$12.1
million funds under the scheme Assistance to States for
Infrastructure Development of Exports. This is to provide an
additional US$ 6.17 billion in new farm initiatives and double the
growth rate in agriculture to 4 percent over the 11th Plan period.
The National Food Security Mission launched in 2007 with an
outlay of US$979.51 million over the 11th Plan (2007–2012) aims
to enhance the production of rice, wheat and pulses by 10 million
tonnes, 8 million tonnes and 2 million tonnes, by the end of the
11th Plan.
The Rashtriya Krishi Vikas Yojana launched in 2007 provides the
States with US$5.01 billion over the 11th Plan period in terms of
investment in projects based on local requirements.
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Zonas agrícolas de exportação
O governo autorizou 60 Zonas Agrícolas de Exportação (AEZs),
para além de quatro zonas já identificadas e para o qual foram
alocadas um financiamento na faixa de 12,1 milhões de dólares
no âmbito do regime de Assistência aos Estados para
Desenvolvimento da Infra-estrutura para Exportações. Trata-se de
fornecer um adicional de 6,17 bilhões de dólares para novas
iniciativas de exploração e dobrar a taxa de crescimento na
agricultura para 4 por cento durante o período do Décimo
Primeiro Plano.
A Missão Nacional de Segurança Alimentar, lançada em 2007,
com um orçamento de 979,51 milhões de dólares, durante o 11
º Plano (2007-2012), visa aumentar a produção de arroz para 10
milhões de toneladas, de trigo para 8 milhões de toneladas e de
legumes para 2 milhões de toneladas, até o fim do 11 º Plano.
A Rashtriya Krishi Vikas Yojana, criada em 2007, oferece aos
estados, ao longo do Décimo Primeiro Plano, 5,01 bilhões de
dólares para investimentos em projectos com base nas
necessidades locais.

Visão
Outlook
The emphasis on services agriculture is set to play a dynamic role
in the economy, with increased focus. A large number of states
have amended their Agricultural Produce Marketing Committee
(APMC) Act, along the lines of the Model APMC Act, to allow
farmers to directly sell their produce to the buyers.
In the 2008–09 Budget the government took many steps to aid
the growth of the sector and attain self-sufficiency in food grains.
Agriculture credit crossed almost US$50 billion in 2008 and the
share of farming investment went up from 10.2 percent in 2003–
04 to 16 percent in the 11th Plan. Giving a fillip to the sector was
services related to agro and allied sectors being thrown open for
100 per cent foreign direct investment (FDI) in the automatic route.
22
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A ênfase em serviços de agricultura irá desempenhar um papel
dinâmico na economia, com um foco cada vez maior. Um grande
número de estados emendou o Regulamento do Comité para o
Mercado da Produção Agrícola (APMC), de acordo com as linhas
do Modelo do Regulamento do APMC, para permitir que os
agricultores vendam seus produtos directamente aos compradores.
No Orçamento de 2008-09 o governo tomou várias medidas para
auxiliar o crescimento do sector agrícola e atingir uma autosuficiência nos grãos alimentares. O crédito para a agricultura
quase ultrapassou 50 bilhões de dólares em 2008 e a percentagem
do investimento na agricultura subiu de 10,2 por cento, em 200304, para 16 por cento, no Décimo Primeiro Plano. Para estimular
este sector, encontra-se o sector de serviços relacionados com o
sector agrícola e aliados que está agora 100 por cento aberto ao
investimento estrangeiro directo de maneira automática.

DIAMANTES

Dominância
Global

DIAMONDS

Global
Dominance

D

iamonds are renowned materials with superlative physical
qualities with excellent abrasives because few substances
can scratch them. As a result, they hold a polish extremely
well and retain their lustre.

O

s diamantes são materiais conhecidos pelas qualidades
superlativas e pelas excelentes qualidades físicas
abrasivas porque algumas substâncias podem arranhálos. Assim eles detêm um polimento extremamente bom e
conservam o seu brilho.

India owes global fame in diamond processing with the Surat city
alone handling bulk of the processing of small diamonds. This
largest diamond cutting and polishing centre in the world has an
industry enjoying 60 percent value share, 82 percent carat share
and 95 per cent world market share in terms of pieces processed.
In other words, nearly 9 out of 10 diamonds sold worldwide are
cut and polished in India. India exported cut diamonds worth
US$14.18 billion in 2007-08. Big sized diamonds are generally
processed mainly in Europe and North America.

A Índia tem fama mundial na área de processamento de
diamantes. Só a cidade de Surat possui a maior parte do
processamento de pequenos diamantes. Este é o maior centro
do mundo para corte e polimento de diamantes e possui uma
indústria que goza de 60 por cento do valor do mercado, 82 por
cento do valor em quilates e 95 por cento do valor do mercado
mundial em termos de peças processadas. Em outras palavras,
cerca de 9 em cada 10 diamantes vendidos no mundo inteiro são
cortados e polidos na Índia. A Índia exportou diamantes cortados
no valor de 14,18 bilhões de dólares no período 2007-08.
Diamantes de tamanho grande são geralmente processados
principalmente na Europa e América do Norte.

References about Indian diamonds are available in the
“Arthashastra” written by Kautilya. Golkonda diamond mine is a
legend. Some of the world famous diamonds from Golkonda
include: Darya-e Nur, Nur-ul-Ain diamond, the Koh-i-noor, the
Hope diamond and the Regent diamond. Golconda was the
capital of the ancient kingdom of Golkonda. It served as the
diamond center in earlier days. The diamonds of the Golkonda
were the finest white diamonds known for their white luster, clarity
and transparency.

Referências aos diamantes indianos encontram-se no
“Arthashastra” escrito por Kautilya. A mina de diamante de
Golkonda é uma lenda. Alguns dos diamantes de Golkonda
mundialmente famosos são: o diamante Darya e Nur, Nur-ulAin, o Koh-i-Noor, o diamante esperança e o diamante regente.
Golconda foi a capital do antigo reino do Golkonda. Antigamente,
ele era o centro de diamantes. Os diamantes de Golkonda foram
os melhores diamantes brancos, famosos pelo seu brilho branco,
clareza e transparência.
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Polishing in Surat
Surat, situated 250 km north of Mumbai is one of the major
diamond cutting and polishing centers of the world. It is in Surat
the rough stone is made to reveal its brilliance. There the diamond
trade is controlled by a handful of companies and families, most
of them hail from Palanpur in Gujarat. India spends US$10 per
carat on the polishing and cutting of diamonds, against China’s
US$17 and South Africa’s US$40 to US$60. According to local
lore, in 1901, a Surat entrepreneur brought a shipload of diamond
cutters from East Africa and established the diamond cutting and
polishing industry, which gained momentum in the 1970s when
low quality diamonds were cut and polished.

Mining Locations
The Panna belt in Madhya Pradesh is the main diamond producing
area in India where recoverable reserves of about 1 Mcts have
been estimated. An additional 2,65,000 carats have been classified
as submarginal reserves. The National Mineral Development
Corporation (NMDC) of India operates the lone diamond mine
in the country at Majhgawan in Panna.
Dr. Valentine Ball in his Manual of Geology of India traces the
Southern Group drained by the Pennar, Krishna and lower part of
Godavari rivers along with the Eastern Group in Chotanagpur
(Jharkhand), Sambalpur, Hirakud, Sonpur, Sumelpur (Jharkhand),
and Wairagarh in central provinces as places having diamond
deposits. The Central Group covers Bundhelkhand stretching from
Panna Eastwards to Rewa and NorthEastwards towards Allahabad.

Polimento em Surat
Surat, situada 250 km ao Norte de Mumbai é um dos maiores
centros do mundo da lapidação e polimento dos diamantes. É
em Surat que a pedra áspera é feita para revelar o seu brilho.
Naquele local, o comércio de diamantes é controlado por um
punhado de empresas e famílias, a maioria deles oriundos de
Palanpur, em Gujarat. Índia gasta 10 dólares por quilate no corte
e polimento de diamantes, em relação à China que gasta 17
dólares e a África do Sul que gasta de 40 dólares a 60 dólares. De
acordo com o povo local, um empresário Surat trouxe, em 1901,
um navio cheio de cortadores de diamante da África do Ocidental
e estabeleceu a sua indústria de corte e polimento de diamantes,
que ganhou impulso em 1970, quando a baixa qualidade
diamantes eram cortados e polidos.

Localizações de Mineração
A faixa de Panna em Madhya Pradesh é a principal área produtora
diamante na Índia onde se calcula que há uma reserva recuperável
de cerca de 1 Mcts. Um adicional de 2, 65, 000 quilates foi
classificado como reservas sub-marginais. A National Mineral
Development Corporation (NMDC) da Índia trabalha na mina de
diamantes em Majhgawan em Panna neste país.
Dr. Valentim Ball, em seu Manual de Geologia da Índia, traça os
locais com depósitos de diamantes no Grupo do Sul drenado
pelo Pennar, Krishna e parte inferior dos rios Godavari, juntamente
com o Grupo Oriental em Chotanagpur (Jharkhand), Sambalpur,
Hirakud, Sonpur, Sumelpur (Jharkhand), e Wairagarh nas
províncias centrais. O Grupo Central abrange Bundhelkhand,
começando com o Panna em direcção ao Leste até o Rewa e
Nordeste em direcção a Allahabad.

Impacto da Crise Económica
Impact of Meltdown
Of late, the diamond industry in Surat is facing the heat of global
economic slowdown owing to drastic fall in orders from US and
European countries. The Good news is that the global diamond
industry may start recovering from the second half of 2009 as
positive signals have begun to emerge from main consuming
markets, especially the US. There are indications of fresh demand
from China and Dubai. As other global markets show signs of
bottoming, prices of polished diamonds will firm up and a gradual
recovery is in sight.
A recent Bloomberg Report says diamond processors in India are
seeking US$4 billion from the Indian government to tide over the
slump in jewellery exports. The report quoting Vasant Mehta,
chairman of the Gem & Jewellery Export Promotion Council says
exporters must get subsidized loans at 1 or 2 percentage points
above the London interbank offered rate, and a two-year tax
holiday on earnings. The optimism was not missing; “We’re slowly
coming back to normal and it will need easy finance and lower
tax to restore operations,” Mehta said.

Hoje em dia, a indústria de diamante do Surat está a enfrentar as
consequências da crise económica mundial devido à queda
drástica nas compras dos EUA e dos países europeus. A boa notícia
é que a indústria mundial de diamante pode começar a recuperar
a partir do segundo semestre de 2009, pois sinais positivos já
começaram a surgir dos principais mercados consumidores,
especialmente os EUA. Há indicações de novas demandas da
China e Dubai. Como outros mercados mundiais mostram sinais
de queda, os preços dos diamantes irão se estabilizar e uma
recuperação gradual está a vista.
Um recente Relatório da Bloomberg informa que os processadores
de diamantes na Índia estão buscando 4 bilhões de dólares do
governo indiano para consertar a queda nas exportações de jóias.
O relatório cita Vasant Mehta, presidente do Conselho de
Promoção de Exportações de Gemas & Jóias informa que os
exportadores devem obter empréstimos bonificados à taxa de 1
ou 2 pontos percentuais acima da taxa de oferta do Interbank de
Londres e dois anos de férias imposto sobre os ganhos. O
optimismo ainda não desapareceu; “Estamos lentamente voltando
ao normal e será necessário um financiamento fácil e imposto
baixo para restaurar as operações,” disse Mehta.
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SMALL SECTOR INDUSTRY

Lifeline of Indian
Economy
INDÚSTRIA DE PEQUENA ESCALA

A espinha dorsal da
economia indiana

T

he small-scale industries in India, now also
called small and micro industries (SSI or
SMEs) account for 95 percent of industrial
units in India and offer 40 percent of value-addition
to the manufacturing sector. They account for more
than 30 percent of total exports from India and 7
percent of Gross Domestic Product (GDP) and
employment to 20 million people.
The vision about Small Scale Industries (SSI) is that
they can achieve efficient utilization of resources
with minimum capital investment. That it
contributes over 50 percent of the industrial
production, one-third of exports and employment
to 20 million people speaks a lot about its success.
However, the process of liberalization, privatization
and globalization (LPG) has effected structural
changes in the sector providing both opportunities
and challenges.

SSI Defined
The definition of small scale industries have
changed from time to time. Earlier they were in
two categories—those using power and having less
26
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A

s indústrias de pequena escala na Índia,
agora também conhecidas por micro e
pequenas indústrias representam 95 por
cento das unidades industriais da Índia e oferecem
40 por cento de valor adicional ao sector industrial.
Elas representam mais de 30 por cento do total
das exportações da Índia e 7 por cento no Produto
Interno Bruto (PIB) e empregos para 20 milhões
de pessoas.
A visão sobre as Indústrias de Pequena Escala é
que elas podem conseguir o uso eficiente de
recursos com mínimo capital de investimento. Elas
têm contribuído com mais de 50 por cento da
produção industrial, um terço das exportações e
20 milhões de empregos, o que demonstra muito
o seu sucesso. Todavia, o processo de liberalização,
privatização e globalização causou mudanças
estruturais no sector oferecendo simultaneamente
oportunidades e desafios.

Definição de Indústrias de Pequena Escala
A definição das indústrias de pequena escala tem
mudado ao longo do tempo. Antes elas pertenciam

Ginger factory, Cochin
a duas categorias – aquelas que usavam energia e tinham menos
do que 50 empregados e aquelas que não usavam energia e
tinham mais de 50 trabalhadores mas menos de 100. Em termos
financeiros, as unidades de pequena escala eram definidas como
aquelas indústrias onde investimentos em activos fixos como
fábricas e equipamentos, quer em termos de propriedade, ou de
arrendamento ou de aluguer sobre compra era inferior a 10
milhões de rupias. Era também essencial que essa unidade não
fosse controlada por nenhuma outra unidade industrial. Em certos
casos, o Governo da Índia aperfeiçoou o limite do investimento
de 10 milhões de rupias para 50 milhões de rupias para as
indústrias na área de artigos de malha, ferramentas, produtos
farmacêuticos, material de papelaria e material de desporto.

Resultado
O Sector das indústrias de pequena escala produz hoje cerca de
7.500 produtos. Recentemente, a Tecnologia de Informação
desempenhou um papel importante na transformação de não só
grandes indústrias, como também das pequenas e médias indústrias.
Políticas favoráveis lançadas pelo governo que oferecem incentivos
para as indústrias de pequena e média escala têm sido boas. O
Concelho Nacional de Indústria Competitiva, o Projecto-Lei da
Parceria de Responsabilidade Limitada, o Projecto-Lei de Micro,
Pequenas e Médias Empresas e os Relatórios do Comité de OP
Bhatt e SP Gupta reforçaram o sector de pequenas e médias empresas.

O NOVO FOCO DE PEQUENAS E MÉDIAS
INDÚSTRIAS PODE SER AVALIADO PELA
FUSÃO, EM 2007, DO MINISTÉRIO DE
INDÚSTRIAS DE PEQUENA ESCALA COM O
MINISTÉRIO DAS INDÚSTRIAS AGRO RURAIS
CONSTITUINDO O MINISTÉRIO DAS MICRO,
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Fabric Printing Factory
than 50 employees and those using no power with a strength of
more than 50 workers but less than 100 workers. In financial terms,
a small scale unit is defined as that industry where investment in
fixed assets like plants and equipments either on ownership terms
or on lease or on hire purchase is less than Rs 10 million (US$210
thousand). It is also essential that the unit is not controlled by any
other industrial unit. In certain cases, the investment limit of Rs 1
crore (US$210 thousand) has been enhanced to Rs. 5 crore
(US$1.05 million) in respect of hosiery, hand tools, drugs and
pharmaceuticals, stationery items and sports goods etc by the
Government of India.

Output
The SSI sector produces around 7,500 items. Of late, Information
technology (IT) has played a crucial role in transforming not only
big but small-and-medium enterprises (SMEs) as well. Enabling
policies on the part of government to provide incentives to SMEs
for usage of IT has been quite benign. The National Manufacturing
Competitive Council (NMCC), Limited Liability Partnership Bill,
Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Bill and OP Bhatt
and SP Gupta Committee Reports have strengthened the SME sector.
The Limited Liability Partnership addresses the capital part, without
spoiling the texture of the SMEs have the best elements of
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corporates with the flexibility of partnerships. The Limited Liability
Partnership Bill seeks the right framework in order to encourage
investment in innovations. The Limited Liability Partnership Bill
has provisions relating to limit on number of partners, partner’s
liability and easy exit options. These provisions have induced
professional management into the SME sector. The three business
segments to benefit most are professionals in accounting and law
firms, small businesses—both proprietary and partnership firms,
and the knowledge and innovation industry. In recent times, it is
the knowledge process outsourcing (KPO) industry, which has
gained an edge over business process outsourcing (BPO) industry.

New Focus
The new focus on small and medium industries can be gauged
from the merger of Ministry of Small Scale Industries with the
Ministry of Agro and Rural Industries forming the Ministry of Micro,
Small and Medium Enterprises in 2007. The Ministry of Small
Scale Industries and Agro and Rural Industries (SSI&ARI) created
in 1999, was bifurcated into the Ministry of Small Scale Industries
(SSI) and the Ministry of Agro and Rural Industries (ARI).

IN FINANCIAL TERMS, A SMALL SCALE
UNIT IS DEFINED AS THAT INDUSTRY
WHERE INVESTMENT IN FIXED ASSETS
LIKE PLANTS AND EQUIPMENTS EITHER
ON OWNERSHIP TERMS OR ON LEASE
OR ON HIRE PURCHASE IS LESS THAN RS
10 MILLION. IT IS ALSO ESSENTIAL THAT
THE UNIT IS NOT CONTROLLED BY ANY
OTHER INDUSTRIAL UNIT
SSI Banking
Small Industries Development Bank of India (SIDBI) was
established in April 1990 and has played a significant role in
boosting the financial health of the small industries in terms of
assisting the sector including the tiny, village and cottage industries
through schemes tailored to meet the requirement of setting up
new projects, expansion, diversification, modernization and
rehabilitation of existing units.

Challenges
The Government had been progressively pruning the list of items
reserved for exclusive manufacture by small enterprises as part of
Globalisation process. As of October 2008, there were only 21
items in the list and that can diminish further size as liberal imports
from foreign firms are on and may cause discomfort to many small
scale producers operating in stainless steel and aluminium. As of
October 10, 2008, the Government had trimmed the list of items
reserved for exclusive manufacture by micro and small enterprises
to twenty-one. The list will be pruned further as liberal imports
are coming from foreign firms. are permitted regardless of their
size, there is little rationale for insisting that our own producers of
stainless steel and aluminium utensils, laundry soap, steel furniture
and groundnut oil operate on the small scale.
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A Parceria de Responsabilidade Limitada ao referir-se a parte
capital, sem tocar a composição das pequenas e médias empresas,
possui os melhores elementos das empresas com flexibilidade
para as parcerias. O Projecto-Lei da Parceria de Responsabilidade
Limitada busca uma perfeita estrutura para incentivar os
investimentos em inovações. O Projecto-Lei da Parceria de
Responsabilidade Limitada possui disposições relativas ao número
limitado de parceiros, responsabilidade dos parceiros e opções
fáceis de saída. Essas disposições introduziram uma gestão
profissional para o sector de pequenas e médias empresas. Os
três segmentos empresariais que mais beneficiaram foram os
profissionais da contabilidade e escritórios de advocacia e as
pequenas empresas – tanto as companhias proprietárias e de
parceria, bem como o conhecimento e inovação da indústria.
Nos anos recentes, a indústria de processo de conhecimento para
o exterior ganhou uma certa vantagem em relação à indústria de
processamento de negócios para o exterior.

Novo Foco
O novo foco de pequenas e médias indústrias pode ser avaliado
pela fusão, em 2007, do Ministério de Indústrias de Pequena
Escala com o Ministério das Indústrias Agro Rurais constituindo o
Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O Ministério
de Indústrias de Pequena Escala e das Indústrias Agro Rurais, criado
em 1999, foi bifurcado para o Ministério de Indústrias de Pequena
Escala e Ministério de Indústrias Agro-Rurais.

Sector Bancário nas Indústrias de Pequena Escala
O Banco de Desenvolvimento da Índia para Pequenas Indústrias
foi criado em Abril de 1990 e tem desempenhado um papel
importante no estímulo da saúde financeira das pequenas
indústrias em termos de assistência ao sector, incluindo aldeias e
pequenas indústrias caseiras através de esquemas especiais para
satisfazer as exigências necessárias para o estabelecimento de
novos projectos, expansões, diversificações, modernização e
reabilitação das unidades existentes.

Desafios
O governo tem melhorado progressivamente a lista dos produtos
reservados para a produção exclusiva das pequenas empresas como
parte do processo de globalização. A partir de Outubro de 2008,
havia apenas 21 produtos na lista e esse número pode diminuir
ainda mais porque as importações liberais das empresas estrangeiras
continuam e podem causar desconforto para muitos produtores
de pequena escala que trabalham com aço inoxidável e alumínio.
A partir de 10 de Outubro de 2008, o governo tinha aparado para
21 a lista dos itens exclusivos reservados para a fabricação exclusiva
das micro e pequenas empresas. A lista ficará reduzida mais ainda
com importações liberais provenientes das empresas estrangeiras
que são permitidas independentemente do seu tamanho. Há
poucas razões para insistir que nossos próprios produtores de
utensílios de aço inoxidável e alumínio, sabão de lavandaria, móveis
de aço e óleo de amendoim operem em pequena escala.

OIL SECTOR

Focus on Domestic
Exploration

SECTOR DE ÓLEO

Foco na Exploração
Doméstica

India set to become the fourth largest
importer of oil in 2025

A Índia está prestes a tornar-se, em 2025,
o quarto maior importador de petróleo.

I

C

ndia with its booming economy is seeing a steady spurt in oil
consumption. An average 3 million bbl/d was the average use
per day in 2008. India is dependent on imports for 68 percent
of its oil demand. At this rate, India is all set to become the fourth
largest net importer of oil, behind the United States, China, and
Japan, in another 15 years of time. Nearly three-fourths of India’s
crude oil imports come from the Middle East. Saudi Arabia is
India’s largest crude oil import partner followed by Iran.

Refining Capacity
India has the eighth largest refinery capacity in the world.
According to Oil and Gas Journal, India had 2.26 million bbl/d of
crude oil refining capacity at 18 facilities as of January 2008.
Privately owned Reliance Industries surpassed the state-owned
India Oil Corporation (IOC) in the matter of refining capacity after
it upgraded its facility recently.
Reliance’s Jamnagar facility is India’s largest refinery having an
initial capacity of 6,60,000 bbl/d. Reliance recently enlarged the
Jamnagar site with additional capacity of 5,80,000 bbl/d, making
it the largest refining complex in the world with a refining capacity
of 1.24 million bbl/d.

Industry Scenario
Though India’s petroleum sector is dominated by state owned
companies in the upstream and downstream areas, the space is
expanding for private players. In the upstream sector, Oil and Natural
Gas Corporation (ONGC) is India’s largest oil company, accounting
for 71 percent of the country’s oil production. Oil India Limited
(OIL) accounts for approximately 28 percent of oil production.

om o crescimento económico da Índia tem havido um
aumento gradual no consumo de petróleo. O consumo
médio por dia, em 2008, foi uma média de 3 milhões
bbl/d . A Índia depende de 68 por cento das exportações para
satisfazer sua demanda de petróleo. Nesse ritmo, a Índia está
prestes a tornar-se daqui a 15 anos o quarto maior importador
líquido de petróleo, depois dos Estados Unidos, China e Japão.
Quase três quartos das importações de petróleo bruto da Índia
provêm do Médio Oriente. A Índia é a maior parceira da Arábia
Saudita, depois do Irão, na importação de petróleo bruto.

Capacidade de Refinação
A Índia possui a oitava maior refinaria no mundo. De acordo
com o Jornal de Óleo e Gás, de Janeiro de 2008, a Índia tem
uma capacidade de 2.26 milhões bbl/d para refinação de petróleo
bruto nas suas 18 instalações. A empresa privada Reliance
Industries ultrapassou a empresa governamental India Oil
Corporation na área de capacidade de refinaria depois de
melhorar, recentemente, as suas instalações. A instalação da
Reliance, em Jamnagar, é a maior refinaria da Índia com uma
capacidade inicial de 6.60.000 bbl/d. A Reliance, em Jamnagar,
expandiu recentemente a sua capacidade para 5.80.000 bbl/d,
tornando esse local a maior refinaria do mundo com uma
capacidade de refinação para 1.24 milhões bbl/d.

Cenário Industrial
Embora a indústria de petróleo da Índia seja dominada pelas
empresas estatais nas vertentes altas e baixas, está-se abrindo mais
espaço para o sector privado. Na vertente alta, a companhia Oil
and Natural Gas Corporation (ONGC) é a maior empresa da India,
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com 71 por cento da produção petrolífera do país. A Oil India
Limited (OIL) contribui com cerca de 28 por cento na produção
de petróleo.
A companhia Indian Oil Corporation (IOC) é a maior empresa
estatal na vertente baixa. Ela opera 10 das 18 refinarias da Índia e
controla três-quartos da rede de transporte do oleoduto
doméstico. Além disso, a Reliance Industries Limited, Cairn India,
ramo da companhia Cairn Energy na Inglaterra, a BG Exploration
estão também a aumentar sua visibilidade.

Política de Exploração
Como importadora líquida de petróleo, o Governo da Índia
introduziu muitas políticas com o objectivo de aumentar as
actividades da exploração e da produção doméstica. De acordo
com o Jornal de Óleo e Gás, a Índia com seus 5,6 bilhões de
barris de reservas comprovadas de petróleo (como em Janeiro de
2009) possui a segunda maior reserva na região da Asia-Pacífico
depois da China. As reservas de petróleo bruto da Índia são leves
e doces, com uma densidade que varia de 38° API, no mar alto
na região de Mumbai Alto, a 32° API, em outras bacias na terra.

The Indian Oil Corporation (IOC) is the largest state-owned
company in the downstream sector, operating 10 of India’s 18
refineries and controlling three-quarters of the domestic oil
pipeline transportation network. Besides Reliance Industries
Limited, Cairn India, a branch of UK-based Cairn Energy, and BG
Exploration are also raising their visibility.

Exploration Policy
As a net importer of oil, the Indian government has introduced
many policies aimed at increasing domestic exploration and
production (E&P) activities. According to Oil & Gas Journal (OGJ),
India with its 5.6 billion barrels of proven oil reserves (as of January
2009) has the second-largest reserves in the Asia-Pacific region
after China. India’s crude oil reserves are light and sweet, with
specific gravity varying from 38° API in the offshore Mumbai High
field to 32° API at other onshore basins.
India produced roughly 880 thousand bbl/d of total oil in 2008 of
which 650 thousand bbl/d was crude oil. The country has over
3,600 operating oil wells, according to Oil and Gas Journal.
Although oil production in India has gained traction, it has not
kept pace with the demand.

FDI
As part of the effort to attract oil majors with deepwater drilling
experience and other technical expertise, the Ministry of Petroleum
and Natural Gas unveiled the New Exploration License Policy
(NELP) in 2000 to permit foreign companies to hold 100 percent
equity ownership in oil and natural gas projects.
In November 2008, the Government of India awarded 44 oil and
gas exploration blocks under the seventh round of auction of the
New Exploration Licensing Policy (NELP-VII) taking the overall
number of blocks under exploration to more than 200.
In order to meet growing oil demand and support the country’s
energy security, Indian companies are hiring more foreign firms
having exposure in sophisticated technology. The ONGC recently
assigned a participating interest to Rocksource ASA, a Norwegian
company with technological expertise in deepwater drilling, and
to Petrobras for developing an eastern offshore deepwater block.
The participation of private foreign firms over the last five years
has helped develop previously unexploited deepwater areas to
tap more of domestic oil resources in India.
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A Índia produziu quase um total de 880 mil bbl/d do petróleo em
2008, dos quais 650 mil bbl/d foi de petróleo bruto. De acordo
com o Jornal de Óleo e Gás, o país tem mais de 3.600 poços de
petróleo em operação. Embora a produção de petróleo na Índia
tenha aumentado, ela não acompanhou o ritmo da procura.

A ONGC DEMONSTROU RECENTEMENTE
SEU INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO DA
ROCKSOURCE ASA, EMPRESA
NORUEGUESA COM ESPECIALIZAÇÃO
TECNOLÓGICA NA PERFURAÇÃO EM
ÁGUAS PROFUNDAS, E NA
PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS PARA
DESENVOLVER UM BLOCO EM ÁGUAS
PROFUNDAS NO MAR LESTE
Investimento Estrangeiro Directo
Como parte do esforço em atrair grandes empresas de petróleo
com especialização na perfuração em águas profundas e outra
especialidade técnica o Ministério do Petróleo e Gás Natural lançou
no ano de 2000 uma Política de Licença para Novas Explorações,
a fim de permitir que as empresas estrangeiras possam ter 100 por
cento de controle nos projectos de petróleo e gás natural.
Em Novembro de 2008, o Governo da Índia concedeu 44 blocos
para exploração de petróleo e gás, no âmbito da sétima rodada
da Política de Licença para Novas Explorações, sendo 200 o
número total de blocos para exploração.
A fim de satisfazer a demanda cada vez maior de petróleo e de
apoio a segurança de energia do país, as empresas indianas estão
a contractar mais companhias estrangeiras com especialização
na tecnologia sofisticada.
A ONGC demonstrou recentemente seu interesse na participação
da Rocksource ASA, empresa norueguesa com especialização
tecnológica na perfuração em águas profundas, e na participação
da Petrobras para desenvolver um bloco em águas profundas no
mar Leste. A participação das companhias privadas estrangeiras
nos últimos cinco anos ajudou a desenvolver áreas inexploradas
em águas profundas para obter na Índia mais recursos de petróleo
para uso domésticos.

