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Prezados leitores, 

Tenho o prazer de apresentar a 18ª edição do Boletim informativo 

'Bharat Darshan' para o mês de Janeiro e o primeiro para o ano de 

2022. Aproveito a oportunidade para desejar a todos vós muita 

felicidade, um ano novo próspero e pacífico. O mês de Janeiro é 

muito especial no calendário da embaixada devido às celebrações 

do dia nacional que organizamos para comemorar o Dia da 

República da Índia, que comemora-se no dia 26 de Janeiro. Este 

ano, tivemos a honra de ter S.E. Sr. Téte António, Ministro das 

Relações Exteriores de Angola como nosso convidado principal 

para a recepção do dia nacional. O tema da semana da nossa 

celebração do dia nacional foi "as crianças e os institutos de 

educação" em Angola. Realizámos um concurso de pintura e 

campanhas de doação para quatro escolas diferentes da cidade de 

Luanda. A interacção com estes vibrantes e jovens estudantes foi 

uma bela experiência. Recebemos também um apoio muito caloroso 

das administrações locais e da gestão destes institutos. Este mês 

informaremos vos sobre a cidade de Nova Deli, a capital da Índia. 

Deli tem sido a sede do poder nos últimos 5000 anos. Os sabores 

culinários desta antiga cidade são diversos e variados como o seu 

rico patrimônio e história. Agradecemos à Sra. . Pallavi Redkar por 

nos ter fornecido a receita de um dos petiscos populares de Dahi 

Bhalla. Shalabhasan e Ushtrasan são duas iogasanas para o mês 

pela Sra. Manisha Chitnis (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 
 

 ÍNDICE 

 Economia Indiana– 3 

 Recepção da Cele-

bração do 73ª Dia da 

República na Em-

baixada da Índia, Lu-

anda.–5  

 Celebração do 73º Dia 

da República da Índia.

-6  

 Lugar do Mês  -7  

 FESTIVAL DO MÊS  –8 

 Conselho de  Ayush do 

Mês– 9 

 Y o g a  a s a n a 

(postura) do Mês––10 

 Cozinha do Mês – 11 

 Actividades Durante o 

Mês de  janeiro de 

2022- 12 

 EVENTOS/ENCONTROS 

IMPORTANTES DO PM EM 

janeiro DE 2022– 13   

 Próximos Eventos-14 

 PERGUNTA DO MÊS– 14 

*** 

 
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  

18ª edição do 

BOLETIM INFORMATIVO  

 

mailto:consular.luanda@mea.gov.in


Monthly Newsletter  

 3  www.indembangola.gov.in        IndiainAngola     @IndiainAngola                India_in_Angola                                                          

Economia indiana 

O Orçamento da União de 2022-23 foi apresentado pela Ministra das 

Finanças Sra. Nirmala Sitharaman a 1 de Fevereiro de 2022. As infra-

estruturas surgiram como a principal prioridade para o governo de 

Narendra Modi, pois a Ministra das Finanças disse que o Orçamento 

para 2022 -2023 irá lançar as bases para o crescimento económico 

através do investimento público, uma vez que a terceira maior 

economia da Ásia emerge de uma queda induzida por uma pandemia. 

 

Principais destaques do Orçamento 

 

 

 

 

O crescimento económico da 

Índia está estimado em 9,2%, 

para ser a mais alta de todas 

as grandes economias. 

60 lakh (6 milhões) novos postos 

de trabalho a ser criado no âmbito 

do plano de incentivos ligados à 

produtividade em 14 sectores. 

As despesas de investimentos 

aumentaram acentuadamente em 

35,4% para 7,50 lakh crore (106 

bilhões) em 2022-23 de 5,54 

lakh crore  de (80 bilhões de 

Rupi indiano) no ano em curso. 

O desembolso em 2022-23 

será de 2,9% do PIB 

 

Despesa Efectiva de 

Investimento do Governo 

Central estimada em 10,68 lakh 

crore de Rupi (147 bilhões de 

dólares) em 2022-23, o que 

corresponde a cerca de 4,1% do 

PIB. 

Os Planos PLI têm o potencial 

de criar uma produção adicional 

de 30 lakh crore de Rupi Indiano 

(401 bilhões de dolares) 

Startups  

Os benefícios fiscais existentes para as empresas em fase de arranque, que foram 

oferecidos para reembolso de impostos durante três anos consecutivos, foram 

prorrogados por mais um ano, até 31 de Março de 2023 

 

Os fundos angariados ao âmbito do modelo de co-investimento serão facilitados 

através do NABARD para financiar as startups para a agricultura e empresas 

rurais relevantes para a cadeia de valor dos produtos agrícolas. 

 

Startups irá apoiar as organizações de produtores agrícolas e fornecer tecnologia 

aos agricultores. 

Desenvolvimento de competência  

O Ecossistema Digital de 

Competências e Meios de 

Subsistência (DESH-Stack e -

portal) será lançado para capacitar 

os cidadãos de competências, 

requalificação ou capacitação 

através de formação online. 

As Startups  serão 

promovidas para facilitar 

Drone Shakti e para 

Drone-As-A Service 

(DrAAS). 

Uma plataforma aberta para o Ecossistema Nacional de Saúde Digital a 

ser implementada 

 

Lançamento do Programa Nacional de Tele Saúde Mental para serviços 

de aconselhamento e cuidados de saúde mental de qualidade. 

 

Será criada uma rede de 23 centros de excelência em saúde mental, 

sendo NIMHANS o centro principal e o Instituto Internacional de 

Tecnologia da Informação-Bangalore (IIITB) que fornece serviços de 

aconselhamento técnico e cuidados de saúde mental de qualidade. 

saúde 
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Economia indiana 
Agricultura 

MSME  

 Kisan Drones para avaliação 

de culturas, digitalização de 

registos de terras, pulver-

ização de insecticidas e nu-

trientes. 

 1.400 crore de Rupi Indiano 

(187 milhões de dolares) gas-

tos para a implementação do 

projecto Ken - Betwa link. 

 9,08 lakh (0,91 milhões) hec-

tares de terras de agricultores 

para receberem benefícios de 

irrigação pelo projecto Ken - 

Betwa link. 

 Udyam (Empresa), e-shram (para trabalhadores informais do sector), Serviço 

Nacional de Carreiras (NCS), e portais de Mapeamento de Empregados-

Empregadores Qualificados Aatmanirbhar (ASEEM) a serem interligados. 

 130 lakh (1 milhão) MSMEs providenciou crédito adicional sob plano de Gar-

antia Vinculada a Crédito de Emergência (ECLGS). 

 ECLGS será prorrogado até Março de 2023. 

 Cobertura de garantia sob ECLGS será aumentado para 50.000 Rupi Indiano 

(6 bilhões) para a cobertura total de 5 Lakh Crore de Rupi Indiano ( 66 bilhões 

dolares) 

 2 lakh crore Rupi Indiano (26 bilhões) crédito adicional para Micro e Pequenas 

Empresas a ser facilitado sob o Fundo de Garantia de Crédito para Micro e 

Pequenas Empresas (CGTMSE). 

 Programa de Aumento e Aceleração do Desempenho para MSME (RAMP) com 

um investimento de 6000 Crore Rupi Indiano (802 milhões de dolares) a ser 

implementado. 

 Banco e passaporte eletrônico 

 100% de 1,5 lakh 

(0,15 milhões) de 

estações dos 

correios para entrar no sistema 

bancário central. 

 Bancos Comerciais 

Programados para criar 75 

Unidades Bancárias Digitais 

(UBD) em 75 distritos. 

 e-Passports com chips 

incorporados e tecnologia 

futurista a ser implementada. 

Promoção das exportações 

 Lei sobre Zonas Económicas 

Especiais (ZEE) a ser substituída 

por nova legislação para permitir 

aos Estados tornarem-se parceiros 

no Desenvolvimento de Empresas 

e Pólos de Serviços. 

 A nova legislação irá permitir que 

os Estados se tornem parceiros e 

cobrirá todas as grandes 

industrias  já existentes e novos 

encraves industrial para utilizar 

da melhor forma possível as infra-

estruturas disponíveis e melhorar 

a competitividade das 

exportações. 

 2,37 lakh crore de Rupi Indiano (26 

bilhões)  de pagamento directo a 

1,63 crore (10 milhões) de agricul-

tores para a aquisição de trigo e 

arroz. 

 Agricultura natural sem químicos a 

ser promovida em todo o país. O 

enfoque inicial é nas terras dos agri-

cultores de corredores de 5 km de 

largura ao longo do rio Ganges. 

 NABARD para facilitar fundos com 

capital misto para financiar startups 

para a agricultura e empreendi-

mento rural. 

Auto-suficiência na Defesa 

 68% do orçamento para 

aquisição destinado à 

indústria nacional em 2022- 

23, acima de 58% de 2021- 

22. 

 I&D (Investigação e 

Desenvolvimento) de defesa 

será aberto para indústria, 

startups e academia com 

25% do orçamento de I&D 

reservado para a defesa. 

 O Organismo Central 

independente será criado 

para cumprir os requisitos 

de testes e certificação. 

 Oportunidades do nascer do sol  

 A Contribuição do governo a ser 

fornecido para I&D em sectores 

Sunrise como Inteligência 

Artificial, Sistemas Geospatiais 

e Drones, Semicondutores e o 

seu ece Farmacêutica, Energia 

Verde, e Puro Sistema de 

Mobilidade. 

 O sector Sunrise é um sector em expansão na sua fase inicial, 

mostrando a promessa de uma ossistema, Economia Espacial, 

Genómica rápida expansão. As indústrias deste sector 

caracterizam-se por elevadas taxas de crescimento, numerosas 

startups, e uma abundância de financiamento de capital de 

risco. 
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Celebration of 72ND republic Day of India 

 

One of the main functions of 

the Republic Day Parade is to 

pay tribute to the martyrs 

who have sacrificed their lives 

for the country and to confer 

bravery awards on military 

persons, citizenry and chil-

dren for showing courage in 

the face of adversity.  

The parade showcases India's 

Defence Capability, Cultural 

and Social Heritage. Beating 

Retreat ceremony where the 

bands of the three wings of 

the military perform on Janu-

ary 29 every year officially 

denotes the end of Republic 

Day festivities .  

The President, Shri Ram Nath Kovind, the Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu and the Prime 

Minister, Shri Narendra Modi returning after witnessing the 72nd Republic Day Celebrations, in 

New Delhi on January 26, 2021.  

RECEPÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO 73ª DIA DA REPÚBLICA NA EMBAIXADA DA ÍNDIA, LUANDA 

A Recepção do Dia Nacional,  foi realizado nas Instalações da Embaixada no dia 26 de Janeiro de 

2022 de noite. Sua Excelência o Sr. Embaixador Téte António, Ministro das Relações Exteriores 

de Angola, foi o principal convidado para a Recepção do 73º Dia da República  

A Cerimónia de Recepção começou com a iluminação do Diya, seguido de dis-

cursos da Sra. Embaixadora e do Ministro das  Relações Exteriores. 

O Embaixador salientou o interesse de continuar a intensificar as relações bilaterais 

nos vários sectores entre a Índia e Angola. 
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Celebração do 73º Dia da República da Índia 

Alguns retratos das Celebrações do 73º Dia da República, em Rajpath, em Nova Deli, a 26 de Janeiro de 2022. 

A Embaixada da Índia celebrou o 73º Dia da República 2022 com festa em Luanda, no meio das 

celebrações já em curso do Azadi ka Amrit Mahtosav. A comunidade indiana participou 

entusiasticamente no evento, seguindo o protocolo da Covid 19. S.E. a Sra. Pratibha Parkar, 

Embaixadora da Índia desenrolou a Bandeira Nacional e leu a mensagem do Excelentíssimo  

Rashtrapatijee. O Dia Mundial de Invernos Hind (Vishwa Hindi Divas) , Dia Nacional da Juventude e 

os fabricantes de Rangoli foram felicitados durante o evento. 
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Cultura e turismo 

Lugar do mÊs: Delhi 

Deli, a capital da Índia e símbolo do rico passado e presente próspero do 
país, é uma cidade onde o antigo e o moderno combinam-se na perfeição. É 
um lugar que não só toca o seu pulso, como até o fixa a uma velocidade fren-
ética. Cidade de milhões de sonhos, a cidade assume responsabilidades sem 
precedentes na realização de sonhos que aproximam as pessoas e inspiram 
os seus pensamentos. 

Tracejada de monumentos, há muito para descobrir aqui. Sede de muitos impérios poderosos no passado, a 

sua longa história pode ser traçada nos  muitos dos seus monumentos cuidadosamente preservados, forta-

lezas e túmulos antigos. Tudo isto é combinado com as melhores características de uma cidade moderna, 

como um sistema de metro, mercados agitados e fabulosos locais de alimentação. O passado e o presente 

fundem-se na perfeição, tornando monumentos centenários numa parte da vida quotidiana da cidade.  

A Fortaleza Red ou seja a Fortaleza Vermelha: As 

paredes de arenito vermelho da enorme Fortaleza Ver-

melha  (Lal Qila) elevam-se a 33-m acima do clamor da 

Antiga cidade de Deli como uma lembrança do magnífi-

co poder e pompa dos imperadores Mughais. As paredes 

construídas em 1638, foram concebidas para afastar os 

invasores, agora afastam principalmente o barulho e 

confusão da cidade. 

O verdadeiro sabor da comida de rua de Deli está 

no chaat. O chaat original é uma mistura de peda-

ços de batata, pão frito crocante, Dahi Bhalla, gra-

ma e especiarias picantes e salgadas. A mistura é 

guarnecida com pimenta indiana caseira azeda e 

salgada (gengibre seco e molho de tamarindo), 

folhas verdes de coentros e iogurte. 

O orgulho da capital 'Delhi Metro' é um sistema de trân-

sito rápido que atende Deli, Gurgaon e Noida no Territó-

rio da Capital Nacional de Deli. É conhecida pelas suas 

normas de classe mundial no que diz respeito à se-

gurança, confiabilidade, pontualidade e conforto. A rede 

é constituída por 10 linhas codificadas por cores que 

atendem 254 estações com um comprimento total de 

mais de 340 quilómetros. 
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FESTIVAL DO MÊS-Festivais da Colheita 

Em Bengala Ocidental, Sankranti, também conhecido como Poush 
Sankranti, é celebrado como um festival da colheita Poush Parbon. O 
arroz recém-colhido, juntamente com calda de palmeira de tâmara 
na forma de Khejurer Gur e Patali, é utilizada na preparação de uma 
variedade de doces tradicionais de Bengali feitos com farinha de ar-
roz, coco, leite e açúcar de palmeira  chamado "Pitha". Todos os sec-
tores da sociedade participam em três dias que começa no dia anteri-
or ao Sankranti e termina no dia seguinte. A Deusa Lakshmi é nor-
malmente adorada no dia de Sankranti. 

O fetival de Uttarayan é um fenómeno único de Gujarati, quando os 
céus sobre a maioria das cidades do estado se enchem de papagaios 
desde antes do amanhecer até bem depois do anoitecer. O festival 
marca os dias no calendário hindu quando o Inverno começa a virar 
para Verão, conhecido como Makar Sankranti ou Uttarayan. No que 
é normalmente um dia de sol quente e brilhante, com brisas vivsas 
para levantar os papagaios, em todo o estado quase toda a actividade 
normal é encerrada e toda a gente leva para os telhados e estradas 
para lançar papagaios e competir com os seus vizinhos. 

Suggi Habba ou Makar Sankramana, um festival da colheita é um 
dia significativo para os agricultores em Karnataka. Suggi Habba 
é um dos piedosos e importantes festivais de Karnataka. De acor-
do com os rituais, neste dia apreciado, todos usam roupas novas 
para visitar e cumprimentar os seus entes queridos e trocar como 
alimento especial, que é uma mistura que inclui ellu (sementes de 
gergelim) misturado com amendoim, coco e açúcar e a mistura é 
conhecida como "Ellu Bella" e o ritual é conhecido como "Ellu 
Birodhu". 

Em Odisha, Makar Sankranti é celebrado com um delicioso 
prato conhecido como Makara Chaula, particularmente a pop-
ulação tribal celebra-o com grande entusiasmo, cantando, dan-
çando, e sobretudo divertindo-se. Makara chaula é a comida 
tradicional feita em todas as casas de Odisha em makara 
sankranti. É uma mistura de arroz recém-colhido com alguma 
doçura, leite, chhena , banana, cana-de-açúcar. 

Há vários festivais de Colheita celebrados em Janeiro conhecidos com diferentes nomes em diferentes partes da 
Índia. É celebrado como Lohri em Punjab, Pongal em Tamil Nadu, Uttarayan em Gujarat, Poush Sangkranti em 
Bengala Ocidental, Khichdi Parv em UP e Bihar, Suggi Habba em Karnataka e Makara Chaula em Odisha. 



Monthly Newsletter  

 9  www.indembangola.gov.in        IndiainAngola     @IndiainAngola                India_in_Angola                                                          

Conselho de  Ayush do Mês 

Em #Ayurveda, a Giloy é conhecida como a 

melhor erva rejuvenescedora. As suas 

aplicações terapêuticas nos sistemas 

tradicionais de medicina e gestão da 

#COVID19, têm sido significativas. A Guduchi 

também tem sido essencial no tratamento de 

várias perturbações metabólicas. 

 

Para informações detalhadas, acessa este link: 

https:// 

pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?

PRID=1798676 

 
As orientações de Ayush para #COVID19 Pacientes 
sob isolamento domiciliário é uma das muitas  
orientações que o Ministério de Ayush emitiu para 
ajudar as a população a gerir esta #pandemia 
 

Para saber mais visite ayush.gov.in 

Nota: 

Continuar até 14 a 21 dias, de acordo com a 

condição clínica sob a supervisão médica. 

 

Todos os medicamentos devem ser tomados em 

consulta com um Médico Ayush  

Segundo o estudo realizado pelos peritos, o extracto 

de caule de Tinopsora cordifolia (Giloy) tem um 

efeito heptoprotector contra lesões hepáticas 

induzidas por tetracloreto de carbono. Além disso, 

neutraliza significativamente o efeito tóxico e ajuda 

na regeneração das principais células funcionais do 

fígado. A erva Giloy também reduz o stress 

oxidativo causado pela toxicidade. 

 

Para mais informação:https://1drv.ms/w/s!

Ap9HuvJFVRb18BBgHVJiQ1Q35tur 
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Yoga asana (postura) do Mês 

Esta é a postura de camelo. Dobrar se para 

trás até à coluna vertebral. 

 

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 

lombares, a circulação sanguínea nestas 

zonas melhora. 

 

- O excesso de gordura é reduzido e estes 

músculos adquirem um bom tónus. 

 

- A compressão do pescoço ajuda a energizar 

as veias cervicais. 

- A coluna vertebral torna-se flexível. 

 

Contras 

 

- Como todo o peso do corpo está nos pulsos 

e tornozelos, a asana deve ser feita 

cuidadosamente sob a supervisão do 

professor de ioga. 

*** 

Esta é a pose de Gafanhoto. Dobra se para trás 

para a parte inferior da coluna vertebral. 

 

Prós 

- Nesta postura, há compressão das ancas e das 

coxas. Estes músculos adquirem uma boa 

tonificação para reduzir a gordura. 

 

- À medida que a região lombar é comprimida, 

esses músculos são fortalecidos. A dor lombar pode 

ser eliminada. 

 

- Como há pressão no abdómen, a circulação 

sanguínea na zona abdominal melhora. 

 

- O sistema digestivo e o sistema excretor 

funcionam bem. 

 

- Esta Ásana é a medida preventiva e curativa para 

a dor ciática. 

 

Cons 

 

- Quem tem dores e distúrbios abdominais agudos 

como a hérnia, o hidrocele deve evitar esta postura. 

 

- Durante o ciclo menstrual, as senhoras devem 

evitar esta postura. Evitar também durante a 

gravidez. 

*** 

Ushtrasana (उष्ट्रासन) Shalabhasan (शलभासन) 

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

Pela Sra. Manisha Chit-
nis,  
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COZINHA DO MÊS: DAHI BHALLA 

Pela Sra. 
Pallavi 
Redkar 

Dahi Bhalla é uma comida de rua muito famosa em Deli. São os bolinhos fritos de lentilhas 

macias absorvidos em dahi/yogurte cremoso. Este lanche derretido na boca é coberto com 

chutney de tamarindo e chutney verde e decorado com especiarias moídas como cominho em 

pó, pimenta vermelha em pó e chat masala. Os sabores do dahi bhalla são fascinantemente 

viciantes e muito difíceis de resistir  

Tempo de absorção: 5 Horas      Tempo de preparação: 30 mins    Tempo de cozedura: 30 mins 

 

  Tempo total: 6 horas                    Fazer: 8-10 porções 

 

Ingredientes 

Método 

 Enxaguar os frascos com água e molhar durante a noite ou durante 5 horas  com 4 a 5 copos de água. 

 

 retire a água e misture para obter uma pasta macia, adicionando água conforme necessário. Adicionar 

uma quantidade mínima de água para evitar que a massa se torne aquosa. Adicione 1 colher de chá de 

sal e misture bem usando a batedeira até a massa se tornar fofa. 

 

 Aqueça o óleo numa frigideira funda num fogo médio. Uma vez aquecido o óleo, use uma colher de 

gelado ou as mãos para deixar cair a massa no óleo quente. 

 

 Frite até as bhallas ficarem douradas e crocantes. Deixe as bhallas esfriarem. Uma vez esfriados, 

adicione as bhallas fritas a água morna durante 15-20 minutos. 

 

 Depois de as bhallas incharem, esprema a água e transfera para um prato. Bater 2 chávenas de iogurte 

simples. Adicione pouca água para o diluir. Acrescente açúcar, sal e misture bem. 

 

 Como montar o dahi bhalla para servir: 

 

 Dispor os bhallas num tabuleiro/prato fundo. Despeje o batido de iogurte  adoçado sobre eles. Polvilhar 

cominhos em pó, pimenta vermelha em pó e chaat masala em cima. 

 

 Cubra o dahi bhalla com chutney verde, chutney de tamarindo, folhas de coentros finamente picadas e 

sirva o fresco. 

Para:Bhalla 1 chávena de 

Urad Dal  

1/2 

chávena 

Moog Dal  

1 colher 

de chá de 

sal  

óleo para 

fritar  

  

Para  

adoçar a 

coalhada  

2 chávenas de 

coalhada/

iogurte 

cremoso e 

2 colher  de 

açucar  

1/2colher 

de sal  

   

Para Servir Chutney verde  Chutney de 

tamarido  

Pimento 

em pó  

Comino 

em pó  

Chaat masala  Coentros finamente 

picado  
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A Embaixada da Índia, em cooperação com a Little Angels 

International School, organizaram um Concurso de 

Desenho / Pintura no dia 26 de Janeiro de 2022 nas 

instalações do LAIS, que teve a participações entusiásticas 

de estudantes. 

 

Como parte da celebração do Dia da República da Índia & Azadi 

ka Amrit Mahotsav, a Embaixada da Índia  em Angola com o 

Grupo Gulkis LDA realizou projectos de desenvolvimento que 

incluíram a reabilitação de uma Escola localizada no município de 

Viana e a doação de mobiliário escolar como carteiras, cadeiras e 

instalações de materiais eléctricos para a escola. 

Actividades Durante o Mês de  Janeiro de 2022 

A Embaixada da Índia, Luanda, iluminou-se em 

tricolor para celebrar o 73º Dia da República 

durante o Azadi Ka Amrit Mahotsav em curso. 

 

Um talk show (Programa televisivo) relacionado com a Cultura 

Indiana, Turismo, Ioga e gastronomia foi transmitido em directo num 

dos programas populares  da TV Zimbo em Angola 'Sexto Sentido' no 

dia 26 de Janeiro de 2022, das 9 às 11:45 hrs. Houve também no 

Programa uma entrevista da Embaixadora da Índia em Angola, a Sra. 

Pratibha Parkar, que falou sobre as Relações bilaterais entre a Índia- 

Angola e a celebração do AKAM. 

A Embaixada celebrou a época festiva das colheitas de 

Makar Sankranti, Pongal, Lohri, Bihu e Uttarayana com o 

colorido Rangoli sob o tema Azadi Ka Amrit Mahotsav nas 

instalações da Chancelaria. 

A Embaixada celebrou o Dia Nacional da Juventude 2022 com 

tributos florais a Swami Viveknand Jee no seu 159º aniversário 

de nascimento. Sua Excelência a Sra. Pratibha Parkar, 

Embaixadora e funcionários da Embaixada participaram no 

evento que teve a exibição de um documentário sobre o Dia 

Nacional da Juventude e o Discurso do Primeiro Ministro. 

Em ocasião do Dia Nacional do Turismo de 2022, a Embaixada 

da Índia, Luanda partilhou uma grande experiência da Incrível 

Índia explorada por um ex-aluno do ITEC durante a sua estadia 

na Índia, enquanto prosseguia os seus estudos. Pode visitar a 

página oficial da Embaixada no Facebook https:// 

www.facebook.com/indiainangola 2019 

http://www.facebook.com/indiainangola%202019
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM JANEIRO DE 2022 

PM discursando na inauguração de 11 novas 

escolas de medicina e um novo campus do 

Instituto Central de Tâmil Clássico (CICT) em 

Tamil Nadu, por meio de videoconferência, em 

Nova Deli no dia 12 de Janeiro de 2022. 

 

O Primeiro-Ministro, Sr. Narendra Modi, faz um 

discurso especial sobre o Estado do Mundo na 

Agenda de Davos em 2022 no Fórum Econômico 

Mundial por meio de videoconferência, em Nova 

Délhi, em 17 de Janeiro de 2022. 

O Primeiro-Ministro, Sr 

Narendra Modi lança a 10ª 

prestação do plano PM Kisan 

Samman Nidhi (PM-KISAN), por 

meio de videoconferência, em 

Nova Deli, no dia 01 de Janeiro de 

2022. 

 

 PM discursando na primeira 

reunião da Cimeira da Índia 

Ásia Central, por meio de 

videoconferência, em Nova 

Délhi, a 27 de Janeiro de 2022 

O Primeiro-Ministro disse que a Índia está a enfrentar outra onda da pandemia com cautela 

e confiança e a avançar na esfera económica com muitos resultados esperançosos  

Isto permitiu a transferência de uma quantia de mais de 20.000 milhões de Rupi para mais de 10 milhões de 

famílias de agricultores beneficiários. Durante o programa, o PM também liberou uma subvenção de capital 

próprio de mais de 14 milhões de Rupi para cerca de 351 organizações de produtores agrícolas (FPO), que 

beneficiarão mais de 1,24 mil agricultores. 

 A primeira Cimeira Índia-Ásia Central é um reflexo do crescente envolvimento da Índia 

com os países da Ásia Central, que fazem parte da "Vizinhança Alargada" da Índia. 

O número de AIIMS subiu de 7 em 2014 para 22. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Qual das seguintes é a campanha social do Governo da Índia que visa gerar sensibilização e melhorar a 

eficiência dos serviços sociais destinados às raparigas? 

A. Ladli 

B. Missão Swachchha Bharat 

C. Beti Bachao, Beti Padhao 

D. Ek Bharat Shreshtha Bharat 

 

Resposta do questionário do mês passado:( A ) Amitabh Bachchan  
***  

PERGUNTA DO MÊS 

O Sector de Materiais Desportivos - Exposições virtuais de 14-18 de Fevereiro de  2022;   7-11  de  Março  de  2022  

O Ctrabalhar para a promoção das exportações de materiais desportivos e brinquedos da Índia (www.sportsgoodsindia.org). O Con-

selho de Promoção de Exportação de Materiais Desportivos (SGEPC) estará organizando 2 exposições virtuais para ajudar os com-

pradores e importadores estrangeiros a conhecer os principais fabricantes e exportadores indianos. As datas e os produtos disponíveis 

para fornecimento são indicados abaixo: 

1. 14- 18 de Fevereiro de 2022 - Materiais Desportivos / Roupas  Desportiva / Calçado / Equipamento e acessórios de ginástica / Despor-
tos ao ar livre / Desportos de lazer. 

2. 7-11 de Março de 2022 - Brinquedos e Jogos 

Para mais detalhes, escreva para : b2b@sgepc.in http://sportsgoodsindia.org 
https://india.sgepc.expoplatform.com 

 

42ª edição da India Carpet Expo ( Exposição de Tapete da Índia) - 25 a 28 de Março de 2022, NSIC Exhibition Complex, Okhla, Nova 
Deli  

" A Exposição de Tapete da Índia" é um evento B-2-B (fornecedor & comprador) focado exclusivamente em compradores es-
trangeiros. Na última edição, 400 compradores registados visitaram a feira. Os compradores estrangeiros podem registarem-se online 
em htttp://cepc.co.in/buyer-registration with the Carpet Export Promotion Council, o mais cedo possível, para a selecção do pacote 
acima referido. Para mais informações, por favor visite: http://cepc.co.in/events/india-carpet-expo-delhi india Para qualquer consulta, 
escreva para: info@cepc.co.in. 

53ª edição da IHGF Delhi Fair & 

A 53ª Feira IHGF de Deli será organizada de 30 de Março a 3 de Abril de 2022 fisicamente (pessoalmente) no India Expo Centre & 
Mart, Greater Noida, Delhi NCR, na Índia com todos os protocolos de segurança e SOPs necessários para a organizar exposições 
comerciais B2B (fornecedor & comprador)  emitidos pela OMS e pelo Governo da Índia. 

Além disso, a 15ª edição da moda indiana de Joalharia e Acessórios  (IFJAS), que estava agendada para Janeiro de 2022, será agora 
realizada em simultâneo com a próxima 53ª Feira IHGF de Deli. 

 Os compradores e importadores franceses estão convidados a registarem-se em www.ihgfdelhifair.in/register 

Press Note 

https://ihgfdelhifair.in/e/Intlpressrelease/53rd_IHGF_Delhi_Fair-Article_for_Overseas_Publicity.pdf 

onselho de Promoção de Exportação de Materiais Desportivos (SGEPC), uma organização patrocinada pelo Governo da Índia, está a  

*** 

mailto:b2b@sgepc.in
http://sportsgoodsindia.org/
https://india.sgepc.expoplatform.com/
mailto:info@cepc.co.in
http://www.ihgfdelhifair.in/register
https://ihgfdelhifair.in/e/Intlpressrelease/53rd_IHGF_Delhi_Fair-Article_for_Overseas_Publicity.pdf

