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17ª edição do 

BOLETIM INFORMATIVO  

do gabinete da Embaixadora 

 

Prezados leitores, 

Tenho o prazer de apresentar a 17ª edição do boletim informativo  

'Bharat Darshan' do mês de Dezembro, o último boletim informativo  do 

ano 2021, que foi um ano difícil para o mundo inteiro devido às 

recorrentes variantes do Corona vírus. Embora o vírus continuo a 

dificultar as actividades da Missão, não diminuiu o nosso entusiasmo e 

determinação em comemorar o 75º Aniversário da Independência da 

Índia. Dando sequência das nossas várias novas iniciativas, organizámos 

um festival de cinema na Mediateca ZÉ DÚ, no Município do Cazenga. 

Bollywood tem o seu encanto e apresenta-nos sempre uma oportunidade 

de hipnotizar o povo do país anfitrião com histórias, música, tradição e 

cultura indiana. A indústria cinematográfica que começou em 1913 com 

um filme mudo "Raja Harishchandra" cresceu exponencialmente e 

tornou-se uma parte inerente da sociedade indiana. Nesta edição, 

estamos a fornecer-lhe uma informação sobre a riqueza cultural e o 

verde exuberante - o estado montanhoso 'Nagaland' de sete irmãs do 

nordeste da Índia.  Todos os anos, vários turistas visitam Nagaland na 

primeira semana de Dezembro para desfrutar do Festival popular 

Hornbill. Sra. Pallavi Redkar que leva os nossos leitores todos os meses 

numa visita gastronômica da Índia que deu-nos uma receita de famosos 

momos de deixar água na boca/ bolinhos de massa de Nagaland. A Sra. 

Manisha Chitnis irá ajudá-lo a torcer o seu corpo com duas novas asanas 

'Marichasan' e 'Pavanmuktasan'(http://www.instagram.com/

_young.again). 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 

 

 
Working hours: Monday to Friday: 0900 hrs. to 1730 hrs 

Address: Four Villas Condominio, Villa No. 4, Av. Principal de Talatona (Avenida Samora Machel), Talatona, Luanda, Angola 
Email: amboff.luanda@mea.gov.in, Tel. 941564851/941564887/941565957/941566132 

Embaixada da Índia, 
Luanda  

mailto:consular.luanda@mea.gov.in
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8,77 mil Veículos Eléctricos Activos estão nas Estradas da Índia (desde 21 DEZ 2021 pelo PIB Delhi) 

Sob a II fase do Plano FAME-Índia, incentivos 
concedidos aos compradores de veículos eléctricos sob 
a forma de uma redução antecipada 
 
A utilização de veículos eléctricos está a aumentar no 
país. De acordo com o portal evahan (Ministério dos 
Transportes Rodoviários e Auto-estradas), actualmente 
existem cerca de 8,77 mil veículos eléctricos activos 
nas estradas indianas, tal como em 08.12.2021. 
 
Na Fase II do Plano FAME-Índia, são concedidos 
incentivos aos compradores de veículos eléctricos sob 
a forma de uma redução inicial no preço de compra de 
veículos eléctricos. 
 
Além disso, na sequência de dois planos de incentivos ligados à produção (PLI) estão a ser implementados 
pelo Ministério das Indústrias Pesadas para a promoção do fabrico de veículos eléctricos: 
 
1. O gabinete do sindicato aprovou no dia 12 de Maio de 2021 um Plano de Incentivo Ligado à Produção 
(PLI) para a criação de instalações de fabrico de Célula Química Avançada (ACC), Armazenamento de 
Baterias na Índia, com uma capacidade total de fabrico de 50 Giga Watt Hora (GWh) e com um gasto de 
Rs. 18.100 milhões durante 5 anos. 
 
O Governo aprovou o Plano de Incentivo Ligado à Produção (PLI) para Componentes Automóveis e 
Automóveis com um gasto orçamental de 25.938 milhões durante um período de cinco anos. Os veículos 
eléctricos são abrangidos pelo Plano de Incentivo Ligado à Produção (PLI) para Automóveis e 
Componentes de Automóveis. 
 
 

Portal Udyam Sakhi (em 16 DEZ 2021 pelo PIB Delhi) O portal 

Udyam Sakhi (http://udyamsakhi.msme.gov.in/) foi lançado em 

Março de 2018 para fornecer informações sobre planos financeiros, 

políticas e programas do Ministério das Micro, Pequenas e Médias 

Empresas para mulheres empreendedoras existentes/em 

perspectivas no sector das MPME. O portal ajuda as mulheres a 

iniciar, construir e expandir seus negócios . 

ECONOMIA INDIANA 

Unidades de Brinquedos (em 16 DEC 2021 pelo PIB Delhi) 
 O Governo da Índia tomou várias medidas para promover e desenvolver a indústria de brinquedos 
indígena. Para atender às necessidades de design e inovação das MPMEs, incluindo o sector dos 
brinquedos, o Ministério, através da sua rede de Centros de Tecnologia de MPMEs, trabalha na 
concepção e desenvolvimento de ferramentas, moldes, matrizes, gabaritos, acessórios, protótipos, 
etc. Além disso, o Ministério das MPMEs (Micro,Pequena e Médias Empresas)  está a conduzir 
vários programas de desenvolvimento de competências para aspirantes e empresários existentes, de 
acordo com as exigências da indústria para preencher a lacuna de mão-de-obra qualificada no 
sector das MPMEs, incluindo a Indústria dos Brinquedos. Ao abrigo do Regime de Fundos para a 
Regeneração das Indústrias Tradicionais (SFURTI) deste Ministério, é prestada assistência para a 
criação de Centros de Instalações Comuns com máquinas mais recentes, centros de concepção, 
Banco de Matérias-Primas, desenvolvimento de competências, visita de exposição, etc. Um total 
de 14 aglomerados de brinquedos em todo o país foram aprovados ao abrigo do plano, 
beneficiando 8839 artesãos com um desembolso de  41,60 milhões de Rupi (aprox.). 
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Startup na Índia  

A Startup India foi criada para fornecer suporte para startups e simplificar seus desembolsos de 

incentivos sob o Departamento de Promoção da Indústria e Comércio Interno (DPIIT). A ideia não é 

apenas fornecer um ambiente propício para que as startups floresçam, mas também atrair 

investimentos. A iniciativa começou em abril de 2016, com a operacionalização da Startup India Hub 

(Centro de Startup da Índia), o portal online que fornece várias ofertas âmbito da Startup India e 

conecta aspirantes a outros construtores de ecossistemas vitais. 

 

DEFINIÇÃO DE EXPANSÃO DE  STARTUP (G.S.R. 127 (E)  DATADA EM 19 de Fevereiro de 

2019 notificado pelo DPIIT5 ) Uma entidade será considerada como uma Startup: 1. Até um período de 

dez anos a contar da data de constituição/registro, se for constituída como sociedade limitada empresa 

(tal como definida na Lei das Sociedades, 2013) ou registada como uma firma de sociedade (registada 

ao abrigo do artigo 59 da Lei das Sociedades, 1932) ou sociedade de responsabilidade limitada (ao 

abrigo da Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada, 2008) na Índia. 2. O volume de negócios 

da entidade para qualquer dos exercícios financeiros desde a constituição/registro não excedeu a 100 

milhões de Rupi 3. A entidade está a trabalhar para a inovação, desenvolvimento ou melhoria de 

produtos, processos ou serviços, ou se for um modelo de negócio escalável com um elevado potencial 

de geração de emprego ou de criação de riqueza. Desde que uma entidade formada por cisão ou 

reconstrução de um negócio existente não seja considerada uma "Startup". Para mais detalhes, por 

favor contactar https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest india/Templates/ 

public/5_years_Achievement_report%20_%20final%20(1).pdf 

Medicamentos indianos - uma fórmula para o sucesso 

A Índia é uma presença proeminente e em rápido crescimento na indústria farmacêutica global. É o 

maior fornecedor de medicamentos genéricos do mundo, ocupando uma quota de 20% no fornecimento 

global em volume, e também fornece 62% da procura global de vacinas. A Índia ocupa o 3º lugar a 

nível mundial na produção em volume e o 14º em valor. A Índia tem o maior número de fábricas de 

fármacos em conformidade com os EUA-FDA fora dos EUA e abriga mais de 3.000 empresas 

farmacêuticas com uma forte rede de mais de 10.500 instalações de fabrico. A indústria farmacêutica 

na Índia oferece 60.000 marcas genéricas em 60 categorias terapêuticas. A indústria de IFAs 

( ingrediente farmacêutico activo ) é a terceira maior do mundo, e tem 57% de IFAs na OMS. 

 

O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) a 100% no sector farmacêutico é permitido sob a rota 

automática para produtos farmacêuticos de raiz. 100% do IDE no sector farmacêutico é permitido nos 

produtos farmacêuticos "brownfield"; em que 74% é permitido pela via automática e, posteriormente 

através da via de aprovação governamental. 

 

Para mais detalhes, por favor consulte https://www.investindia.gov.in/foreign-direct-investiment 

ECONOMIA INDIANA 

https://www.investindia.gov.in/foreign-direct-investiment
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Sector agrícola na Índia 

 
 As exportações agrícolas da Índia durante 2020-21 

registaram um aumento de 17,37% em comparação 
com as exportações durante 2019-20. 

 
 A Índia tem o segundo maior recurso de terras aráveis 

do mundo. As exportações de produtos Agrícolas teve 
um aumento acentuado de 23,24% durante o período 
de Março - Junho de 2020, testemunhando uma 
exportação de  25.552,7 bilhões de Rupi indiano contra 
a exportação de 20.734,8 bilhões de Rupi indiano 
durante o mesmo período em 2019. 

 
 Além disso, a agricultura contribui para 16,5% do produto interno bruto (PIB) da Índia e 

emprega 43% da mão-de-obra indiana. A indústria agrícola na Índia é a espinha dorsal da 
economia indiana, uma vez que serve como principal fonte de subsistência para 
aproximadamente 58% da população indiana. O Valor Acrescentado Bruto (VAB) da 
agricultura e dos sectores aliados foi de 20,2% em 2020-21. 

 A economia começou a mostrar sinais de recuperação da Covid com o crescimento do PIB a 
recuperar para 20,1% no 1T e 8,4% no 2T do actual Ano Financeiro. 

 
 Vários indicadores de alta frequência como facturas eletrônicas, transporte ferroviário de 

mercadorias, tráfego portuário, cobranças de GST e consumo de energia demonstraram uma 
recuperação em forma de V. 

 
 Plano de incentivos ligados à produção (PLI) para tornar a Índia 'Atmanirbhar' e melhorar a 

capacidade de fabrico da Índia. O Plano PLI implementado com um gasto de 1,97  mil milhões de 
Rupi Indiano (26 bilhões de dólares) para 14 sectores chave 

 

  Política de IDE mais liberalizada, - Limite de IDE aumentado de 49% para 74% no sector de 
Seguros e até 100% nos sectores de PNG e Telecom em rota automática 

 
 A Índia registou o maior fluxo anual de IDE de sempre de 81,97 bilhões de dólares em 2020-21 
 
 Lançamento do PM Gati Shakti, um Plano de Gestão Nacional  para o Desenvolvimento de Infra-

estruturas 
 
 Start-ups criaram cerca de 2 milhões de empregos em 2021, o maior em quatro anos 
 
 Lançamento do Sistema Nacional de Janela Única (NSWS) - um balcão único para aprovações 

regulamentares 
 
 DPIIT lançou o Portal de Conformidade Regulamentar em 1 de Janeiro de 2021, mais de 25.000 

conformidade reduzida. 
 
Para informações detalhadas, visite https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1786148 
 

ECONOMIA INDIANA 

Balanço de fim de Ano– 2021 

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1786148
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A segunda edição do encontro anual com a imprensa foi organizado na Embaixada com a 

participação de vinte e cinco jornalistas de destaque representando  importantes órgãos de 

comunicação social quer estatal  e privado da imprensa escrita, electrónica e digital. S.E a Sra. 

Pratibha Parkar, Embaixadora apresentou uma visão geral das relações bilaterais Índia-Angola e 

informou-os sobre as celebrações Azadi Ka #amritMahtosav em curso. Ela esclareceu os 

jornalistas sobre as realizações da Índia nos últimos setenta e cinco anos, incluindo as principais 

iniciativas, políticas e etapas do governo. Dois documentários, nomeadamente 

#AzadiKaAmritMahotsav Mahotsav e " Diretriz Popular da Política Externa da Índia " também 

foram exibidos durante o evento. 

Como parte da comemoração do 'Azadi Ka Amrit Mahotsav', a Embaixada da 

Índia, em Luanda, prestou homenagens ao Dr. BR Ambedkar no seu 

Mahaparinirvan Diwas a 6 de Dezembro de 

2021, assinalando o seu 65º aniversário da 

morte, de acordo com o espírito original do 

famoso slogan "Baba Saheb Amar Rahe", 

Babasaheb foi considerado como um guru 

budista devido à sua grande influência na Índia 

para erradicar o flagelo social da intocabilidade. Os admiradores 

e seguidores de Ambedkar 

acreditam que ele era tão influente como  Buda, razão pela qual o 

aniversário de sua morte é celebrado como Mahaparinirvana 

Diwas. Para assinalar o #Mahaparinirvan Diwas em Angola, S.E. a 

Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora juntamente com o pessoal da 

Embaixada prestaram homenagem com depósito de  flores a 

Babasaheb Ambedkar . Foi também exibido um documentário 

intitulado 'Panchtirth', em honra do Dr. Ambedkar, na Embaixada. 

 Eventos importantes em dezembro 

Mahaparinirvana Diwas 

Segunda Edição de Encontro Anual com a Imprensa 
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SEMANA DO CINEMA INDIANO 13-17 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Sua Excelência a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora e Sua Excelência o Sr. 

Constantino Pinto de Almeida, Administrador Adjunto do Cazenga , fizeram a 

abertura da Semana do Cinema Indiano, um Festival de Cinema e Cultura Indiana 

Moderna, para assinalar a celebração em curso do 75º aniversário da 

Independência da Índia, ou seja, Azadi Ka #AmritMahotsav , na Mediateca Zé Dú, 

Cazenga. A Semana do Cinema Indiano foi organizada de 13 a 17 de Dezembro 

em parceria com a Mediateca Zé Dú, Cazenga para celebrar 

#AzadikaAmritMahotsav em Angola. Expressamos a nossa profunda gratidão à 

Administração do Cazenga e  Mediateca  Zé Dú pela parceria nesta iniciativa. 
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cultura e turismo 

Lugar do mês: Nagaland 

 
Uma terra envolta em mistério, habitada por pessoas vibrantes que guardam zelosamente a 

sua cultura - dançarinos, guerreiros, caçadores; montanhas, vales, florestas - tudo isto forma 

o retrato de Nagaland no momento em que a palavra é pronunciada. Mas, desde o mistério 

extremo até à realização de um festival cultural mundialmente famoso, Nagaland percorreu 

um longo caminho durante anos e gravou um nome no mapa de destino turístico mundial. 

A topografia do estado é quase toda montanhosa, sendo o pico mais alto Saramati (3841m) no distrito de 

Kiphire. Muitos rios cortam este terreno montanhoso, como espadas afiadas cortando rochas, sendo os 

principais Dhansiri, Doyang, Dikhu, Milak, Tizu e Zungki. Os melhores meses para visitar Nagaland são 

entre Outubro e Maio, quando a paisagem veste um tapete verde e as flores iluminam os céus com a sua 

tonalidade brilhante. Rododendros e Orquídeas cobrem a paisagem de Nagaland e não se pode deixar de 

os visitar, mesmo quando se está a conduzir ou a fazer caminhadas no terreno desafiador. 

Actualmente, enquanto o nordeste da Índia está a fazer 

rápidos progressos económicos e a abrir um corredor para 

o Sudeste Asiático, Nagaland está no limiar de um boom 

económico.  Entre todas as outras indústrias que os 

governos estaduais e central estão a tentar promover, o 

turismo sustentável tem a vantagem, pois é a única forma 

de progresso e de eco-amizade para se andar de mãos 

dadas. 

Artesanato de sonho: artesanato, tecelagem manuais e 

moda: O artesanato vem naturalmente para os Nagas - os 

mestres artesãos podem criar qualquer coisa, desde uma 

pequena faca de papel até grandes e modernos móveis 

usando cana e bambu. Os xailes vermelho e preto dos 

Nagas e os seus lançamentos tornaram-se uma visão 

familiar em muitos países por causa dos mestres tecelões. 

O potencial e diversidade que possui são talvez muito 

mais do que muitos dos destinos populares existentes. 

Ao longo dos anos, o estado tem passado por muitos 

altos e baixos; mas isto tem sido uma bênção 

disfarçada, pois tem preservado a beleza, a riqueza 

natural e a sanidade geral do lugar. 
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FESTIVAL DO MÊS-O FESTIVAL HORNBILL 

Uma criação do século XXI de Nagaland é o festival Hornbill, um evento que está agora a ser 

conhecido globalmente. Durante o Hornbill, que acontece na primeira semana de Dezembro, toda 

a cultura Naga é exibida em pleno esplendor na vila Kisama do distrito de Kohima. O Governo de 

Nagaland dá as boas-vindas a todos neste mega evento para uma antevisão do que o Estado tem 

para oferecer em termos de cultura, tradições, interesse turístico e indústria. 

Espíritos, fertilidade, vínculo social e purificação são os elementos chaves que formam a essência dos 

festivais Naga - o costume que cada tribo segue, traduz-se num festival. Estes eventos tradicionais, 

combinados com a vida nas zonas rurais, são excepcionalmente envolventes e distintos. Todos eles são 

eventos anuais com datas fixas; portanto, antes de visitar Nagaland, o viajante interessado pode 

organizar o seu calendário em conformidade. O primeiro festival acontece em Janeiro e o último (ou 

será o último registado?) em Dezembro - independentemente da época do ano, alguns festivais estão 

sempre ao virar da esquina. 

 

O Festival Hornbill, um evento anual que ocorre na primeira semana de Dezembro, é uma 

extravagância cultural dos dias modernos de todas as tribos Naga. O Festival foi conceptualizado para 

mostrar a cultura tradicional e contemporânea de Naga, no espírito da unidade na diversidade. Este 

Festival realiza-se na Vila patrimonial de Kisama, a cerca de 12 km de Kohima. O objectivo da criação 

desta Vila patrimomial é a protecção e preservação do património cultural étnico através de uma 

abordagem de gestão comum e de uma base de dados abrangente para a perpetuação da promoção 

turística desde o seu início no ano 2000, trouxe mudanças radicais no cenário turístico do Estado. Um 

visitante tem a oportunidade de ver em anel todas as tribos Naga, a sua cultura e distintividade num só 

local. O complexo (Heritage) Patrimonial consiste em um conjunto de dezessete casas projectadas 

pelos indígenas (também chamados de Morung, que significa Dormitório da Juventude), cada uma 

representando uma tribo diferente. 
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CONSELHO DE  AYUSH DO MÊS 

Madhuka Leha (Doce de Ervas) - Ingredientes: 

Mahua, Flores de Madhuka 

(Madhuka Indica), 

 

Esta receita deliciosa e nutritiva é um bom 

alimento pediátrico composto por hidratos de 

carbono, proteínas e minerais facilmente 

digeríveis. Actua como um agente refrigerante e 

analgésico. 

As folhas verdes há muito que são utilizadas como 

alimento de reforço do leite. Esta sopa leve e saborosa 

feita com feno-grego fresco ou outras folhas comestíveis & 

água dal não só melhora o leite materno mas facilita a 

digestão e proporciona nutrição apropriada também. 

 

Ingredientes: 

Feno-grego/espinafre ou qualquer outra folha verde, 

Cebola (finamente picada), Tomate maduro, Dentes de 

alho, Água Dal, Sal e Pimenta em Pó, Óleo 

Segundo a Ayurveda, as especiarias podem ser quentes ou 

frias, mas são utilizadas para equilibrar o sistema 

digestivo. Podem também ser úteis no tratamento de 

muitas doenças como constipações, febre viral, gripe, etc. 

 

Para Diarreia: 1 gm de canela em pó com  água morna 

 

Para Vermes Dentários/Mau Hálito: Mastigue um pedaço 

de canela, 

 

Para indigestão/coceira: tomar 1 gm de canela em pó 

misturado com uma colher de mel 

 

Propriedades medicinais do cominho (Jira) 

Para dores de estômago, Misture 1 colher de chá de 

cominho torrado, pó num copo de água, beba o pó do 

cominho torrado num leitelho, Para Estresse/Fatiga/ 

Anemia nas mulheres, Consuma cominho regularmente 

 

Para memória afiada, mastigue 1/2 colher de chá de 

sementes de cominho torrodas diariamente. 
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YOGA ASANA (POSTURA) DO MÊS 

Flexão da coluna vertebral para a frente em 

posição supina. 

 

Prós 

 A coluna vertebral se alonga. Também os 

músculos das costas e da cintura se 

alongam. 

 

 A circulação sanguínea nesta região 

melhora. Isso resulta em melhor 

funcionamento das fibras nervosas que 

saem das vértebras. 

 

 Por causa da compressão do abdómen, a 

gordura aí depositada é aparada. 

 

 Pela prática diária desta Ásana, 

indigestão, obstipação, os problemas 

gástricos podem ser eliminados.  

 

Contras 

 Quem tiver espondilose, a espondilite 

devem repousar a cabeça no chão nesta 

Ásana. 

 Os que têm dores abdominais agudas, 

lumbago, hérnia ou hidrocele, não devem 

fazer esta postura. 

 

 Durante o ciclo menstrual, as senhoras 

devem evitar esta postura. 

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

Rodar a coluna vertebral e abrir o peito. 

Esta Ásana é feito de ambos os lados. 

Dobra-se a perna direita e depois a 

esquerda. 

 

Prós 

 Esta Ásana dá torção à coluna 

vertebral e abre o peito e os ombros. 

 

 Há compressão do abdómen, logo a 

saúde abdominal melhora. 

 

 A torção para o pescoço torna os 

músculos do pescoço flexíveis e 

energiza as veias cervicais. 

 

 A porção superior dos músculos do 

corpo obtém bom tônus. 

 

Contras 

 A marichasan só deve ser praticado 

após a prática da rotação da 

articulação do ombro e do pescoço. Os 

que têm os ombros imobilizados 

devem fazer esta asana com muito 

cuidado e depois praticar posturas 

simples. Se houver dor no ombros, 

evite esta postura. 

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

Pavanamuktasan (पवन मकु्तासन)  Marichasan (मरीचासन)  

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/ 
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Cozinha do Mês: Momo (Steamed Dumpling) 

By Mrs. Pallavi 
Redkar 

A culinária étnica Naga é uma aventura gastronômica para as pessoas que 

gostam de carne. Os ingredientes que formam a base dos alimentos são 

geralmente a carne vermelha (especialmente a de porco) e o peixe, que muitas 

vezes são fumados, secos ou fermentados. Mesmo que cada tribo Naga tenha um 

estilo particular de cozinhar, as receitas são alegremente trocadas. Os alimentos 

Naga é notoriamente picante, pois a terra produz uma variedade de pimentas 

picantes. Até o gengibre usado na comida é picante e tem um aroma diferente. 

 

 

Momos/ Dumplings é uma receita do Nordeste que é muito popular em Nagaland durante o 

Festival Hornbill. Uma vez que o povo Naga comem muito a carne de porco, é o ingrediente 

principal nestes bolinhos, mas também se pode substituí-lo pela sua carne favorita. 

Ingredientes: 

mÉtodo 

Para fazer a cobertura do bolinho: 

 

Coloque a farinha refinada, o sal, o fermento em pó  e a água numa tigela de mistura. Fazer uma massa dura, 

com água. Cubra e reserve durante 20 minutos. 

 

Para o Recheio: 
 

Aqueça uma colher de sopa de óleo numa panela e adicione a pimenta picada verde ou vermelha, cebola, 

gengibre picado e alho. Refogue durante 4-5 minutos e adicione a carne moída cozida e misture bem até 

combinar. 

 

Retire do fogo e misture o molho de soja, sal e pimenta preta. Acrescente as folhas de coentro bem 

picadinhas e a cebolinha. 

 

Enrolar a massa numa tábua enfarinhada até ficar bem fina. Corte em círculo com a borda da chávena 

de chá. Pegue cada pedaço redondo e coloque um pouco de recheio no centro. Junte as bordas e torça 

para selar. 

 

Existem diferentes técnicas de dobragem. Pode escolher o padrão que se adequa ao seu método de 

cozinhar. Também pode fazer Momos usando um molde, o que tornará o processo ainda mais fácil. 

Encher um vaporizador com água, revestir a base com pergaminho e faça alguns furos nele. 

 

Disponha os momos no vaporizador e vapor durante cerca de 15-20 minutos ou até os momos estarem 

bem cozidos a vapor. Servir os momos quentes com o molho de pimenta. 

T. de Prep :40m    T. cozi : 20 mins       Tempo Total : 1 hora            Fazer : 4-6 6 porções  

Para a massa: Para o recheio: Pimenta fresca vermelha 

ou verde 

2 chávenas de 

farinha para 

todos os efeitos 

1 chávena de carne 1 colher de sopa de folhas 

de coentros, cortadas finas 

Sal, a seu gosto 1/2 chávena de cebolas, finamente 

picadas 

2 cebolas finamente 

picadas  

1-1/2 colher de 

chá Pó de 

fermento 

1/2 colher de sopa de Gengibre, 

finamente picado 

1 colher de sopa de óleo 

Sal, a seu gosto 

1/2 colher de sopa de 

molho de soja 

 

1/4 colher de sopa Inteira 
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Actividades Durante o Mês de  Dezembro de 2021  

Como parte das celebrações do Azadi Ka Amrit Mahotsav, 

foram concedidas este ano bolsas de estudo pelo ICCR a 

estudantes angolanos ao abrigo do Programa de Bolsas de 

Estudo para África. S.E Sra.  Pratibha Parkar entregou 

bolsas de estudo a um grupo de mais de 17 estudantes que 

vão para a Índia para concretizarem o seu ensino superior 

na Universidade de Andhra  

Durante as comemorações em curso do 

#AzadiKaAmritMahotsav em Angola, a Embaixada da 

Índia, no dia 18 de Dezembro, colaborou com a Mediateca 

Zé Dú e o Centro de Formação Profissional Profocel, 

organizando o Natal Solidário para as crianças, com o tema 

"crianças felizes uma nação feliz", doando materiais 

didáticos /presentes. O principal objectivo do evento foi 

fomentar a interacção e a criatividade entre as crianças que 

aprendem inglês e a geração mais velha. 

S.E. a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, encontrou-se com 

o Dr. Franco Mufinda, Secretário de Estado para a Saúde 

Pública e discutiu a cooperação bilateral no sector da saúde 

e da medicina. Ela garantiu a plena cooperação do governo 

indiano na luta contra a Covid-19, especialmente com a 

nova variante Omicron. A cooperação na área da medicina 

tradicional foi também discutida 

Como parte das celebrações em curso do #AzadiKaAmritMahotsav 

em Angola, a Embaixada da Índia juntou-se à Rede de Mediatecas 

de Angola para o Festival convocado: ReMA para Tecnologia de 

Investigação Científica no dia 22 de Dezembro promovendo as TIC, 

educação, cultura e empreendedorismo. A Embaixada da Índia 

instalou uma estande para  promover a cultura, turismo, educação e 

oportunidades de bolsas de estudo na Índia. A estande foi visitado 

por Sua Excelência, Eng. Manuel Gomes da Conceição Homem, 

Ministro das das Telecomunicações Tecnologias de Informação e 

Comunicação Social e pelo Secretário de Estado das 

Telecomunicações Tecnologias de Informação, Mário Augusto da 

Silva Oliveira, o Administrador do Distrito Urbano da Maianga, 

José Oliveira e outros dignitários. 
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM DEZEMBRO DE 2021 

O Primeiro-Ministro, Sr. Narendra 

Modi, numa fotografia em grupo com os 

CEOs de empresas de vários sectores da 

indústria, em Nova Deli, a 20 de 

Dezembro de 2021. O Ministro do 

Sindicato para o Comércio e Indústria, 

Consumidores, Alimentação e 

Distribuição Pública e Têxteis, Sr. 

Piyush Goyal, também é visto. 

O Primeiro-Ministro, Sr. Narendra Modi prestando 

homenagem ao General Bipin Rawat e a outros 

membros das Forças Armadas, no aeroporto de 

Palam, em Nova Deli, no dia 09 de Dezembro, 2021. 

O Primeiro-Ministro, Sr. 

Narendra Modi, reuniu-se com 

os Ministros dos Negócios 

Estrangeiros dos Países da 

Ásia Central, em Nova Deli, a 

20 de Dezembro de 2021. 

O evento foi organizado pela International Financial Services Centres Authority (IFSCA), sob a égide 

do Governo da Índia, em colaboração com a cidade de GIFT e a Bloomberg, nos dias 3 e 4 de Dezembro 

de 2021. A Indonésia, África do Sul e o Reino Unido são países parceiros na primeira edição do Fórum. 

Os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Ásia Central transmitiram as saudações 

dos seus Presidentes ao Primeiro-Ministro Modi, e frisaram a prontidão da sua 

liderança em reforçar ainda mais as relações com Índia. 

Os líderes da indústria agradecem ao PM por depositar a sua fé; manifestam o seu 

compromisso para a visão do PM de Aatmanirbhar Bharat 

O Primeiro-Ministro, Sr. Narendra Modi, discursando na 

abertura do Fórum InFinity, 2021, através de 

videoconferência, em Nova Deli, a 03 de Dezembro de 

2021. O PM afirmou que este é um fórum de liderança do 

pensamento com foco em aspectos relacionados com a 

FinTech ( FINANCIAMENTO TECNOLÓGICO) e a sua utilização 

para crescimento inclusivo  
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Próximos Eventos 

Qual dos seguintes ganhou mais prémios nacionais como Melhor Actor na 

Índia? 

(A) Amitabh Bachchan 

(B) Sanjeev Kumar 

(C) Om Puri 

(D) Naseeruddin Shah 

 

Resposta do questionário do mês passado : (D) Dhanteras 

PERGUNTA DO MÊS 

53ª edição da Feira IHGF de Deli (Primavera) 2022 

A 53ª edição da Feira IHGF de Deli (Primavera) 2022 será realizada de 30 de Março a 3 de Abril 

de 2022 na India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Delhi NCR. O Conselho de Promoção de 

Exportação de Artesanato (EPCH) é um organismo de referência dos exportadores de artesanato 

para a promoção das exportações de artesanato (artesanal/feito à mão) e produtos sinergéticos e 

projecta a imagem da Índia como um fornecedor fiável de produtos artesanais e mercadorias de alta 

qualidade. A EPCH é também um dos principais organizadores de feiras B2B e a Feira IHGF de 

Deli é um evento de destaque nacional. Emailer/EDM https://ihgfdelhifair.in/emailer, Video https:// 

youtu.be/0ZTtkCY9dOU, Os compradores/visitantes interessados podem registar-se online 

gratuitamente através do link: www.ihgfdelhifair.in/register 

 

A Expo Dubai (1 de Outubro de 2021 a 31 de Março de 2022) 

SEPC (Conselho de Promoção de Exportação de Serviços da Índia) no seu papel para ajudar os 

seus membros e projectar a Índia como um importante centro de serviços a nível mundial, tem 

vindo a organizar várias delegações empresariais  a participarem nas principais Exposições a nível 

mundial. No seu esforço contínuo para promover a Indústria de Serviços da Índia a nível mundial, a 

SEPC está a participar com toda a força na Expo Dubai, que está programada de 1 de Outubro de 

2021 a 31 de Março de 2022. Mais de 190 países estão a participar na Expo Dubai, que promete ser 

o maior evento empresarial pós-pandemia e levar as empresas a uma nova ascensão com 25 

milhões de visitantes esperados. Durante o evento, a SEPC irá organizar reuniões B2B no Pavilhão 

da Índia nas datas fixadas, com o foco na promoção da exportação de serviços para os sectores 

específicos. SEPC website: www.servicesepc.org, Dubai Expo Website: www.expo2020dubai.com, 

Qualquer delegado / organização que deseje reunir-se com empresas indianas do sector dos serviços 

durante as semanas indicadas pode registar-se no seguinte link: https://forms.gle/

wYgdUZDiXQ1V2Vvh  
 

A 35ª edição do Surajkund International Craft Mela que estava programada para 20 de 

Fevereiro de 2022 em Faridabad, Haryana, Índia, foi adiada. 

 

Concurso online de escrita criativa 

A data do concurso de escrita criativa online no portal MyGov.in organizado pelo Ministério da 

Educação foi prolongado até 03 de Fevereiro de 2022. 

https://forms.gle/wYgdUZDiXQ1V2Vvh

