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DO GABINETE DA EMBAIXADORA 
 

Caros leitores, 

Tenho o prazer de apresentar a 22ª edição do boletim 

informativo mensal  'Bharat Darshan' para o mês de Maio de 

2022. O mês de Maio é terrivelmente quente na maioria das 

partes da Índia. Este Verão foi particularmente quente na 

Índia. Este é um período de férias escolares. As pessoas 

preferem visitar estações montanhosas localizadas em 

diferentes cadeias de montanhas na Índia, tais como 

Himalaia, Ghats Ocidental, Ghats Oriental, Satpura, 

Vindhyas, Aravalis, etc. Este mês vamos levá-lo ao estado 

dos Himalaias de Sikkim. É também uma época de mangas, 

que é um fruto nacional da Índia. Uma variedade de pratos é 

feita a partir de mangas na Índia. Agradecemos à Sra. Pallavi 

Redkar por nos fornecer a receita da sopa de massa dos 

Himalaias "Chicken Thukpa (Sopa de Massa de Frango)". 

Fornecemos informação sobre dois yogasana 'Purvottanasan' 

& 'Dhanurasan' da Sra. Manisha Chitnis '(http://

www.instagram.com/_young.again) para o manter em forma 

e saudável, juntamente com dicas Ayush. As suas sugestões, 

comentários e feedback são bem-vindos. Cada boletim 

informativo será também publicado no nosso website 

(www.indembangola.gov.in) página do Facebook 

(@indiainangola2019) Twitter (@IndiainAngola) e Instagram 

(@india_in_angola). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

Pratibha Parkar 

Embaixadora da Índia na República de Angola 
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Economia indiana 

Drone Destination, a primeira organização de formação de piloto da 
Índia planeja abrir uma grande rede de mais de 150 centrais de drones 
até o ano fiscal de 25. A empresa está actualmente presente em seis es-
tados, incluindo Bengaluru, Gurugram, Gwalior, Dharamshala, Punjab e 
Chandigarh. Também planeia estabelecer 150 novas escolas de formação 
de pilotos de drone em toda a Índia. Até agora, a empresa já formou 500 
pilotos e está disposta a formar 1500 a 2000 pilotos do centro em 
Gurugram juntamente com 500 de outros sectores cada. Pretende tam-
bém colaborar com universidades, institutos agrícolas e academias de 
polícia para permitir oportunidades de emprego e empreendedorismo a 
mais de 1 milhão de indivíduos até ao ano fiscal de 25 anos. 

150 novas escolas de formação de 

drones a serem estabelecidas até 

2025: Pela Drone Destination. 

Governo forma conselho para tornar a 
Índia um centro de fabricação de 

O conselho consultivo da " Missão de Eletrônica da Índia Digital de 
300 biliões de dólares." está preparado para ajudar a Índia a ating-
ir a meta até 2026. O conselho é composto por representantes das 
principais empresas electrónicas nacionais e internacionais, bem 
como de associações industriais. O conselho consultivo será com-
posto por dez membros. O conselho sucederá a uma equipa de 
trabalho que se concentrará exclusivamente na produção de 
smartphones, formada em Dezembro de 2014. A revisão do objec-
tivo foi um aumento de 300% de 75 bilhões de dólares. 

Governo lança a Missão Skills 

India 2.0 

O Governo dará formação de competências aos jovens para oportunidades no 
exterior e para empregos em alguns sectores sob do seu plano de Incentivo 
Ligado à Produção (PLI). A missão vai ser uma versão renovada de um pro-
grama governamental de qualificação, lançado em 2015. A missão incluirá um 
foco no treinamento de aprendizagem por meio de um maior envolvimento do 
sector privado. O plano faz parte da visão do Primeiro-Ministro Narendra Modi 
de fazer da Índia a capital mundial das competências. Emprego juvenil caiu 
para 45,9% em 2021 devido à perda de qualificação nos últimos dois anos 

WEF: A Índia se transformará como líder 
em energia verde 

A Índia está a avançar para uma transição de energia verde mais rápida do 
que qualquer outro país. Com os países ocidentais a tentarem ser menos de-
pendentes da Rússia para o fornecimento de energia verde, os comentários 
de Hardeep Singh reflectem o compromisso da Índia para com o desenvolvi-
mento energético sustentável. O PM Modi também tem vindo a destacar o 
potencial da Índia para se transformar num líder do hidrogénio verde. Para 
celebrar o aniversário de 25 anos da Índia no Fórum Económico Mundial, o 
salão da Índia está a organizar sessões relacionadas com a economia digital, 
transformação de energia e desenvolvimento de unicórnios. Uma sessão in-
cluirá as oportunidades de monetização de bens de infra-estruturas. 

Aproximadamente dois quintos dos 1.200 líderes empresariais globais que 
foram inquiridos nos EUA, Reino Unido, Japão e Singapura têm planos de 
fazer investimentos adicionais e pela primeira vez na Índia. As entradas 
brutas de IDE foram de 83,6 bilhões de USD do ano fiscal 22 e tinham ul-
trapassado os 82 bilhões de dólares um ano antes. Durante o ano fiscal 20, 
essas entradas foram de 74, 4 bilhões de dólares. Actualmente, o IDE acu-
mulado da Índia (Investimento Directo Estrangeiro) é de cerca de 570 mi-
lhões de dólares. Com os IEC (Investidores Estrangeiros em Carteira) a re-
tirarem-se devido ao facto da Reserva Federal dos Estados Unidos ter en-
cerrado as compras de obrigações do tesouro e títulos hipotecários, foi 
sustentável durante a pandemia para apoiar a economia. 

 
A Índia continua a atrair investimento 

estrangeiro 
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Economia indiana 

Oportunidades de investimento em Sistemas Electrónicos na Índia 

 

 

 

 

A indústria de crescimento mais rápido do mundo, a Electronics System Design and Manufacturing 
(ESDM) continua a transformar vidas, negócios e economias em todo o mundo. O mercado global de dis-
positivos electrónicos está estimado em 2,9 trilhões de dólares em 2020. A quota da Índia na indústria 
mundial de fabrico de sistemas electrónicos cresceu de 1,3% em 2012 para 3,6% em 2019. 

 
As transições tecnológicas, tais como a implantação de redes 5G e a IdC, estão a impulsionar a adopção 
acelerada de produtos electrónicos. Iniciativas como os projectos "Digital India" e "Smart City" aumenta-
ram a procura de IdC no mercado dos dispositivos electrónicos e irão sem dúvida inaugurar uma nova era 
para os produtos electrónicos. 

 Espera-se que a Índia tenha uma economia digital de 1 trilhão de dólares até 2025 

 Uma das maiores indústrias de dispositivos electrónicos do mundo prevê atingir 300 bilhões de 
dólares no ano fiscal de 2025-26 

 As exportações da Índia deverão aumentar rapidamente de 10 bilhões de dólares  no ano fiscal de 21 
para 120 bilhões de dólares no ano fiscal de 26. 

 A produção interna da Índia em electrónica aumentou de 29 bilhões de dólares em 2014-15 para  67 
bilhões de dólares em 2020-21. 

 A produção de aparelhos móveis deverá ainda aumentar de 30 milhões de dólares no ano fiscal de 21 
para  126 milhões de dólares no ano fiscal de 26. 

 A Índia produz cerca de 10 telemóveis por segundo, o que equivale a 930 dólares no valor da 
produção a cada segundo. 

 Espera-se que o mercado de semicondutores da Índia aumente de 15 bilhões de dólares no ano fiscal 
20 para 110 bilhões de dólares no ano fiscal 30, crescendo a um CAGR de 22%. 

100% de IDE é permitido na rota automática. No caso de artigos eletroeletrônicos para defesa, IDE até 

49% é permitido na rota automática e acima de 49% através da aprovação do governo. 

 

 

 

 
Para mais informações visite : https://www.investindia.gov.in/sector/electronic-systems 

118 bilhões de dólares - Mercado de Electrónica Indiano 

2, 7% - Contribuição para o PIB  

10, 6 bilhões de dólares - Exportações em 2020-21 

16, 5 milhões de - Emprego directo e indirecto (2019-20) 

2º maior fabricante de telemóveis do mundo 

Aumento de 2.3x da produção doméstica do ano fiscal 

15 para o ano fiscal 21 

Crescimento de 164x no consumo de dados nos últi-

mos 7 anos 
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Cultura e turismo 

Lugar do mÊs : Sikkim 

Sikkim situado na região Oriental do Himalaia com uma área de 7.096 km2 e altitude 

que varia entre 300m e 8.586m acima do nível do mar é uma terra maravilhosa 

abençoada com abundância natural, desde desertos gelados, prados alpinos floridos, a 

exuberantes florestas verdes e lagos de montanha esmeralda. A coroa de glória desta 

terra maravilhosa é sem dúvida o magnífico Monte Khangchendzonga (8,586m). 

O Sikkim é o menos populoso e o segundo mais pequeno entre os estados indianos. Uma parte do Hima-

laia Oriental, o Sikkim é notável pela sua biodiversidade, incluindo climas alpinos e subtropicais. As lín-

guas oficiais do estado são o inglês, nepalês, sikkimês e lepcha. Outras línguas oficiais incluem Gurung, 

Limbu, Magar, Mukhia, Newari, Rai, Sherpa e Tamang para efeitos de preservação da cultura e da 

tradição no estado. 

Para promover o Turismo Religioso em Sikkim, este recém
- desenvolvido Centro Cultural Pilgrimage-cum foi con-
struído no topo do Monte Solophok no Sul de Sikkim. 
Vista por quilómetros, a estátua do Senhor Shiva, 26½ m 
de altura, em postura sentada, que marca a localização do 
templo principal. Esta impressionante imitação de chard-
ham no meio da natureza serena de Sikkim, tornou-se um 
dos principais destinos turísticos em Sikkim. 

Sikkim é vigiado e abençoado pela divindade guardiã, o 

Monte Khangchendzonga (8589 M). Esta jóia na mon-

tanha atrai os amantes da montanha de todo o mundo. 

Embora seja proibido caminhar para a própria montanha, 

os caminhantes caminharão durante muitos dias apenas 

para se aproximarem dela e experimentarem a tranqui-

lidade e observarem a montanha em seu esplendor 

majestoso. 

Em Sikkim, pode ter a vista deslumbrante dos Himalaias e 

elevar-se no alto dos lindos vales. Como a maioria das 

partes do estado está coberta de densas florestas, pode 

experimentar um percurso limpo e não poluído, acompan-

hada por profissionais bem treinados. 
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As formas de arte do estado de Sikkim 

Chyap-Brung é o instrumento musical tradicional da 

comunidade Limboo. Durante a dança de grupo, os 

dançarinos masculinos penduram o instrumento à 

volta do pescoço com a ajuda de uma corda e batem 

o tambor com a palma da mão aberta de um lado e 

uma carreta do outro. Tal manobra produz dois sons  

diferentes que ecoam audaciosamente em vales e 

montanhas. 

O significado literal de Chu é a Faixa  das Neves, en-

quanto que o de Faat é a Adoração. Esta dança folcló-

rica de grupo é executada em honra do Monte 

Khangchendzonga, a divindade guardiã do povo Sikki-

mese. Os dançarinos enquanto carregam lamparinas 

de manteiga e folhas verdes de bambu executam 

uma dança ritualística, cantando canções devocion-

ais. 

Esta dança de grupo composta por rapazes e rapari-

gas é executada para homenagear os santos do pas-

sado, como o Guru Rimpoche e os santos do 

presente, a fim de obter suas bênçãos. Os instrumen-

tos musicais que suportam os passos graciosos dos 

bailarinos são:Flauta, Yangjey, Tambor, e Yarka. 

Baseia-se numa famosa lenda popular de Lepcha fre-

quentemente recontada à nova geração de Lepchas 

sob a forma de poesia lírica. De acordo com a lenda, 

esta dança de grupo é executada para salvar as pes-

soas da investida de poderosos rios montanhosos, 

Primeiro, os Lepchas que vivem no monte Tendong, 

no Sikkim do Sul, são relatados como tendo oferecido 

orações a Deus através desta dança. 

As três comunidades étnicas, Lepcha, Bhutia e Nepalis constituem as danças e canções folclóricas que 

fazem parte integrante da cultura sikkimesa. Esta música e danças folclóricas relacionam-se com a beleza 

do ambiente natural, representando a época das colheitas e são interpretadas para boa sorte e prosper-

idade. Algumas das músicas e danças folclóricas populares são descritas abaixo. 
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CUzinha: frango Thukpa (Sopa de Massa de Frango) 

Pela Sra. 
Pallavi Redkar 

Thukpa é uma sopa de macarrão dos Himalaias, que pode ser servida com carne, 
frango ou ingredientes vegetarianos e veganos. O prato é popular nos estados do 
norte da Índia como Sikkim e também no Tibete, Butão e Nepal. "Thuk" traduz-se 
por "coração", pelo que é conhecido como um prato comovente e reconfortante. 
Uma vez que contém vegetais e frango, dá uma grande quantidade de nutrição. 
Rápido e fácil de fazer em casa, Thukpa é uma opção incrível para cozinhar uma re-
feição leve e sem complicações. 

Tempo de prep: 30 mins 

Tempo de cozer: 20 mins 

Tempo Total : 50 mins 

Fazer : 4 porções  

Ingredientes: 

Método 

Prepare o caldo de galinha com frango, água, cebola e cravo-da-índia. Fazer uma pasta de sopa 
combinando alho, gengibre, pimenta verde, tomate, cebola, coentros, cominho moído, pimenta de 
Szechwan/ pimenta preta moída e sumo de lima no liquidificador ou processador de alimentos. Misturar 
até ficar macio. 

Cortar cenouras, pimentos e aipo em tiras finas de juliana e desfie o repolho. Aqueça óleo numa frigedeira, 
adicione a pasta preparada e refogue durante 3-4 min. Agora adicione os vegetais triturados/julienizados e 
misture bem. 

Despeje o caldo de galinha, sal e misture bem. Deixe ferver e  cozinhe durante cinco minutos ou até que os 
legumes estejam macios. Para servir, levar um pouco de massa cozida numa tigela, adicione a sopa 
preparada, frango desfiado, e molho de soja picante. Decore com cebolinha e folhas de coentro. 

A Thukpa de frango está pronta para ser servida. 

Para stock: 

250 grs de Frango 

5 Copos de água 

1 Cebola fatiada 

7-8 Cravo-da-índia 

 

Para massa: 

1 Tomate 

1 Cebola cortada 
em cubos 

2 colheres de coen-
tros  

folhas cortadas 

3-4 dentes de alho 

1 Cm de Gengibre 
fresco 

2 Pimentas verdes 

1 colher de chá de Schez-
wan OU 

1/2 colher de chá de pi-
menta preta, moída na 
hora 

1/2 colher de chá de 
cominho, moída na hora 

1 colher de sumo de 
limão, fresco 

 

Para Thukpa: 

Estoque de frango 

Creme ou massa 

1 colher de óleo 

1/2 Copos de Cenoura 

1/2 chávena de re-
polho triturada 

1/2 chávena de Pi-
menta vermelha  

1/2 copo de aipo 

3/4 chávenas de 
macarrão, 

Frango Cozido, e trit-
urado 

Sal, 

Molho de Soja com 
pimenta 

Cebolinhas 

Folhas de coentros 
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Ioga asana (postura) do mÊs 

Chama-se a isso a postura de arco. Abridor de 
tórax que dá uma curva para trás até à coluna 
vertebral. 

Prós 

- Os Músculos do pescoço, parte inferior das 
costas e braços são fortalecidos à medida que 
essas áreas são comprimidas. 

Os Músculos dos quadris e coxas ficam bem 
tonificados. 

- Melhora a circulação sanguínea no corpo 

- Como há compressão no pescoço, as veias 
cervicais são energizadas. 

- A coluna vertebral torna-se flexível. 

- Punhos, ombros e peito ficam bem 
alongados. 

 

Contras 

- Quem tem os ombros paralisados, pulsos 
fracos devem evitar esta postura. 

- Aqueles submetidos a cirurgia no quadril ou 
com lesão no quadril não devem fazer esta 
Asana. 

- As mulheres grávidas devem evitar esta 
Asana 

-------------------------------------------------------------- 

Isto também é chamado de pose de prancha 
inversa. É uma postura complementar feita 
após  a prática da asana de flexão para frente. 

Prós 

-Esticar as coxas, abdómen, peito e garganta. A 
prática desta asana ajuda a fortalecer estes 
músculos. 

- Abre o peito e os ombros. 

- Como há compressão das ancas, costas e 
região lombar, a circulação sanguínea nestas 
áreas melhora. 

- O excesso de gordura é aparado e estes 
músculos ganham um bom tônus. 

-A compressão do pescoço ajuda a energizar as 
veias cervicais. 

 

Contras 

- Como o peso do corpo está nos pulsos, a 
asana deve ser feito com cuidado e após a 
prática das posturas de fortalecimento dos 
pulsos. 

- Os que têm dores nos ombros / ombros 
paralisados deve evitar esta postura. 

--------------------------------------------------------- 

Dhanurasan (धनुरासन) Purvottanasan (पूर्वोत्तानासन ) 

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/ 

Pela Sra. Manisha Chitnis,  
Terapeuta de Ioga 
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Conselho de  ayush do mÊs 

ASANKASANA Sthiti: Vajrasana (A Postura da Lebre) 
 
Técnica: 
 
Sente-se em Vajrasana, abra bem os joelhos, mantenha 
os dedões dos pés se tocando; Mantenha as palmas das 
mãos entre os joelhos. Expire e estique-os lentamente 
em todo o comprimento; 
 
Incline-se para a frente e coloque o queixo no chão. 
Mantenha os braços paralelos Olhe para a frente e 
mantenha a postura. Inspire e depois suba; Expire e 
volte para Vajrasana; Estique as pernas de volta para 
Visramasa 

Ioga é uma tradição da Índia com 5.000 anos,  que combina actividades físicas, 
mentais e espirituais para alcançar a harmonia do corpo e da mente. Em 11 de 
Dezembro de 2014, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 21 de Junho 
como o Dia Internacional do Ioga. A declaração foi feita a pedido do Primeiro 
Ministro indiano, Narendra Modi, durante o seu discurso na Assembleia Geral das 
Nações Unidas a 27 de Setembro de 2014, no qual declarou: "O Ioga é um presente 
inestimável da antiga tradição da Índia. Incorpora a unidade da mente e do corpo; 
pensamento e acção; contenção e realização; harmonia entre o homem e a natureza; 

uma abordagem holística da saúde e do bem-estar. Não se trata de exercício mas 
de descobrir o sentido de unidade consigo mesmo, com o mundo e com a natureza". 

BHADRASANA (A Firmeza/Postura Auspiciosa) 

Sthiti: Postura sentada longa (Visramasana) 

Técnica: Sente-se erecto com as pernas esticadas para a 
frente. Mantenha as mãos ao lado dos quadris. Agora 
junte as solas dos pés. Expire e feche as mãos sobre os 
dedos dos pés. Puxe os calcanhares o mais próximo 
possível até à região do períneo. 

 

Se suas coxas não estiverem se tocando ou não 
estiverem próximas ao chão, coloque uma almofada 
macia embaixo dos joelhos para apoio. Esta é a posição 
final. Fique nesta posição por algum tempo. 

Benefícios: Ajuda a reduzir o estresse, a raiva, etc; Tonifica os órgãos reprodutores, alivia a prisão de 
ventre, melhora a digestão e alivia as dores nas costas; 

Uma palavra de prudência: • Por favor, evite esta postura em caso de dor nas costas aguda • Pacientes 
com osteoartrite dos joelhos devem exercer com cautela ou evitar Vajrasana 

Benefícios: Mantém o corpo firme e estabiliza a mente. Mantém os joelhos e as articulações dos quadris 
saudáveis. Actua sobre os órgãos abdominais e liberta qualquer tensão no abdómen. Beneficia as mulheres 
aliviando as dores abdominais frequentemente sentidas durante a menstruação. 

Uma palavra de prudência: Evitar esta prática em caso de artrite grave e ciática. 
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No sentido de promover a Importância do Turismo Médico na 
Índia, foi organizada pela Embaixada uma Conferência Virtual 
intitulada 'Índia - O destino de turismo médico para angolanos' A 
Embaixadora, Pratibha Parkar convidou os angolanos a 
aproveitarem as melhores instalações médicas disponíveis na 
Índia e divulgou um relatório sobre o sector da saúde de Angola. 
A Dra. Jovita André, Directora Nacional da Direcçã dos Hospitais 
do Ministério da Saúde de Angola apreciou a iniciativa de reforçar 
a cooperação entre a Índia e Angola no sector da saúde. Os 
representantes dos Hospitais de renomes da Índia, apresentaram 
as suas infra-estruturas, instalações e arranjos disponíveis para os 
angolanos. As clínicas angolanas também destacaram as suas 
necessidades e procuraram estabelecer parcerias com a 
fraternidade médica indiana. 

Actividades durante o mÊs de Maio de 2022 

O evento de abertura de cortina para o 8º Dia Internacional 
do Ioga foi organizado na Embaixada no dia 22 de Maio de 
2022. Foi presidida pela Embaixadora. 

A Sra. Embaixadora Pratibha Parkar administrou a promessa 
do "Dia Antiterrorismo" a todos os funcionários da 
Embaixada da Missão. 

A Embaixada da Índia leciona aulas gratuitas de ioga 
semanalmente em todas as Terças e Quintas-feiras para os 
entusiastas de ioga na Embaixada no Talatona às 18:30 hrs. Os 
amigos da Índia que residem em Angola podem participar 
presencialmente nas aulas de ioga . 

Depois de ter percorrido em 12 países africanos desde Fev, 2021, 
um entusiasta indiano de caminhadas, o Sr. Nitesh Mishra, 
chegou a Angola e encontrou se com S.E. a Sra. Embaixadora 
Pratibha Parkar. Partilhou as suas experiências de viagem com 
membros da Embaixada e da comunidade indiana. O cidadão 
indiano pretende percorrer por todo o continente africano, 
divulgando uma mensagem de amizade e conectando os povos. 
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A Sra. Embaixadora encontrou-se com S.E o Sr. Ottoniel Lobo 
Carvalho dos Santos, Secretário de Estado das Finanças e do 
Tesouro e abordaram questões sobre a cooperação no 
sector da Fintech ( Finanças e Tecnologia) e oportunidades 
de investimento. 

 

Actividades  durante o mÊs de Maio de 2022 

Sua Excelência a Embaixadora Pratibha Parkar, teve um 
encontrou com Sua Excelência o Sr. António Fernandes R. 
Belsa da Costa, Secretário de Estado da Energia e trataram 
sobre o reforço da cooperação bilateral no sector da Energia 
e uma maior intensificação dos laços B2B. A Embaixadora 
destacou os pontos fortes e as tecnologias avançadas da 
Índia nos ramos da Energia, Produção de Energia e Energias 
Renováveis. 

A Embaixadora Pratibha Parkar participou na campanha de 
doação organizada pela comunidade indiana Angola (ICA). 
Os membros proeminentes da ICA doaram generosamente 
produtos alimentares, medicamentos e mosquiteiros ao 
Orfanato Mama Madalena, localizado no município do 
Cazenga, #Luanda. Mama Madalena, a chefe do orfanato, 
agradeceu profusamente à comunidade indiana em Angola 
pela sua atenção e generosidade.  
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 EVENToS/ encontros importantes do PM em Maio de  2022  

PM manuseando drone na inauguração do Bharat 
Drone Mahotsav no Pragati Maidan, em Nova Deli, a 
27 de Maio de 2022. 

PM interagindo com a contingente das Surdolimpíadas 
indiana, em Nova Deli, a 21 de Maio de 2022.  O Primeiro
-Ministro Modi elogiou o seu desempenho estelar 
dizendo que as suas conquistas são ótimas e sua paixão 
indica uma glória muito maior para eles no futuro. 

PM lançou uma plataforma de 
ensaio 5G nas celebrações do 
jubileu de prata da Autoridade 
Reguladora das Telecomunicações 
da Índia (TRAI), através de 
videoconferência, em Nova Deli, a 
17 de Maio de 2022. 

PM preside à 40ª reunião PRAGATI, 
através de videoconferência, em 
Nova Deli, a 25 de Maio de 
2022.  Trata-se de uma plataforma 
multimodal baseada nas TIC para 
uma Governação proactiva e uma 
implementação Oportuna. 

A Índia teve o seu melhor desempenho de sempre ao ganhar 16 medalhas, incluindo oito de 
ouro, uma de prata e sete de bronze, nas Surdolimpíadas realizadas no Brasil. 

 Com o ensaio da plataforma permitirá um ecossistema de apoio à indústria indiana e às 
empresas que os ajudará a validar os seus produtos, protótipos, soluções e algoritmos em 
tecnologias 5G e tecnologias da próxima geração. 

Na reunião, nove pontos da agenda de trabalhos foram analisados, incluindo oito projectos e 
um Programa. Estes têm um custo acumulado de mais de 59 mil 900 milhões de rupias  para 14 
Estados.  

Durante o evento, o PM disse que os Drones podem fornecer soluções para os problemas dos 
engarrafamentos. Pode ser usado de muitas maneiras. A Índia tem o potencial de se tornar um 
centro mundial de drones. 
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Próximos Eventos 

Qual dos seguintes é o pico mais alto da montanha situado na Índia? 

 

A. Monte Evereste 

B. Monte Khangchendzonga  

C. Monte Anamudi 

D. Mt. Satpura 

 

Resposta ao questionário do último mês: B. Jodhpur 
***  

Pergunta do mÊs  

17º Conclave do CII EXIM Bank sobre a Parceria para o Crescimento da Índia em África Criando 
Futuros Partilhados (19 - 20 Julho 2022: Taj Palace Hotel, Nova Deli em Formato Híbrido) 

Confederação da Indústria Indiana (CII) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e 
o Ministério do Comércio e Indústria, Governo da Índia, está a organizar a 17ª edição do CII-
EXIM Bank Conclave sobre a Parceria para o Crescimento da Índia - África de 19 e 20 de Julho 
no Taj Palace Hotel em Nova Deli. Bank Conclave on India - Africa Growth Partnership nos dias 
19 - 20 de Julho no Taj Palace Hotel em Nova Deli. A próxima edição centrar-se-á nas 
exportações de projectos, comércio, investimentos, troca de conhecimentos e experiência, 
criando valor partilhado para as empresas e a indústria em geral entre a Índia e a África. As 
inscrições para o Conclave terão início a partir de 15 de Junho de 2022 em 
www.ciieximafricaconclave.com. 

 

16ª JORNADA DA MODA INDIANA DE JÓIAS E ACESSÓRIOS - IFJAS 2022 NA INDIA EXPO CENTRE 

& MART, GREATER NOIDA , DELI -NCR DE 20 - 22 DE JUNHO DE 2022 

WebBanner: https://ifjas.in/web-banner 

A EPCH está a organizar a 16ª edição moda Indiana de jóias e acessórios - IFJAS de 20 - 22 de 

Junho de 2022 no India Expo Centre & Mart pessoalmente, uma vez que as exposições físicas 

oferecem o toque e a sensação dos produtos é um critério importante para a selecção e 

colocação de encomendas no comércio de artesanato. O comprador pré-registado que visitar a 

16ª IFJAS 2022 será elegível para a Assistência de Viagem Aérea e Alojamento em Hotel, de 

acordo com as directrizes do MAI. Favor registar-se em https://ifjas.in/register 

A Pecuária & Agro Expo 

Pixie Expomedia em colaboração com a Infinity Expo estão a organizar A Pecuária & Agro Expo, 

o encontro mais abrangente de profissionais de Lacticínios, Aves, Aquacultura e Cereais do país, 

de 3-5 de Agosto de 2022 na India Expocentre Grande Noida. O Evento foi projectado para 

ajudar fornecedor de produtos, serviços e de tecnologias a atender à crescente demanda na 

Índia. 

http://www.ciieximafricaconclave.com
https://ifjas.in/web-banner
https://ifjas.in/register

