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Do gabinete da embaixadora

Queridos leitores,
É com prazer que apresento a 21ª edição do boletim informativo
'Bharat Darshan' para o mês de Abril de 2022. Enquanto
esperamos o cacimbo em Angola, que está localizado no
hemisfério sul, na Índia é uma época de início dos verões.
Geralmente, as escolas na Índia seguem o ano civil de Abril/Maio
a Março. Abril coincide com a época dos exames nas escolas,
colégios e universidades na Índia. Numa iniciativa muito original
lançada há cinco anos, todos os anos, nesta altura, o nosso
Primeiro-Ministro interage com os jovens estudantes para lhes dar
um impulso moral e pede-lhes para celebrarem os exames como
um festival. Este mês também o levaremos ao estado de
Rajasthan, famoso pelas suas fortalezas e palácios no monte.
Agradecemos à Sra. Pallavi Redkar por nos fornecer a receita de
uma das sobremesas populares do Rajastão 'Churma Ladoo'.
Fornecemos informações sobre duas Iogasana 'Uthhan
Pristhasana' e 'Parivratta Janushirasan' da Sra. Manisha Chitnis
'(http://www.instagram.com/_young.again) para mantê-lo em
forma e saudável, juntamente com dicas de 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)
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Economia Indiana

As empresas indianas
estão a criar novas ondas
a nível mundial: Niti
Aayog CEO

As startups indianas estão a criar novas ondas a nível mundial, com empreendedores baseados em mulheres na linha da frente, retratando a ideia de
uma sociedade igualitária, disse Amitabh Kant, CEO da Niti Aayog em um
evento organizado pela FLO. A Índia tem mais de 61.000 startups e 81
unicórnios, com empresas pertencentes a mulheres desempenhando um papel
de destaque na sociedade e em breve interromperão o ecossistema de startups
indiano, acrescentou Kant. O CEO da Niti Aayog também disse que as empresas de capital de risco e empresas privadas estão agora apoiando startups
lideradas por mulheres, mais do que nunca. Segundo ele, a Índia está crescendo rapidamente e tem potencial de crescimento no consumo, urbanização,
digitalização e níveis de renda crescentes. Com mulheres empreendedoras
liderando a economia indiana, o mundo está olhando para a Índia de forma
bastante favorável, concluiu Kant.

A Índia é o 4º maior país em termos de capacidade de Energia Renovável (ER) instalada e estabeleceu um objectivo de atingir 500 GW
de capacidade de energia verde até 2030. O mercado de energia da
Índia provou que o mercado baseado as soluções facilitam o poder
competitivo, transparente e flexível aquisição com pagamentos programados e calendarizados. Negociação de entrega baseada em energia solar e não solar iniciada na Bolsa de Energia que abriu o
caminho para o Green Term Ahead Market (GTAM) no país. Os
produtores cativos verdes podem aproveitar o acesso aberto e vender
energia através de mercados quando a sua geração é mais do que o
seu próprio consumo em vez de poder bancário com a utilidade.

Receitas de exportação de
serviços a tocar 1 trilião de
dólares até 2027

Mercado Verde: Uma alternativa
viável e comercial para alcançar os
objectivos de sustentabilidade da
Índia

As exportações de serviços contribuem para 40% das exportações
totais da Índia e têm vindo a crescer mais rapidamente do que as exportações de mercadorias. Embora as exportações de serviços tenham
contraído durante a pandemia, a queda foi travada pelo aumento da
digitalização e modos híbridos de trabalho. As tecnologias de informação (TI) e os serviços de tecnologia de informação (ITES) continuam a ser uma das principais exportações de serviços. Segundo o
Reserve Bank of India, as exportações de serviços de software aumentaram 2,1%, atingindo 148,3 mil milhões de dólares em 2020-21.
Serviços de consultoria, audiovisual e jogos (AVCG), viagens e turismo, serviços logísticos, e serviços financeiros contribuíram para o
crescimento do volume de exportação de serviços.

O défice comercial também aumentou para 175,75 bilhões de dólares. As importações aumentaram em 36%, atingindo 55,45 bilhões de dólares. A exportação global de mercadorias para Abril-Fevereiro 2021-22 foi de 374,81
bilhões de dólares. As importações de bens electrónicos aumentaram 29,53%,
para 6,27 bilhões de dólares. As exportações de produtos farmacêuticos e as
importações de ouro caíram ambas em 1,78% e 9,65%.

As exportações da Índia aumentam 25% em Fev

O sector mineiro foi o que registou o maior crescimento, com 2,8%. Em
Dezembro, a produção industrial teve um crescimento anual de 0,4% em
comparação com 1,4% em Novembro de 2021. Em comparação com os
níveis pré-pandémicos de Janeiro de 2020, a produção industrial aumentou
0,7% em Janeiro de 2022. Bens intermédios, infra-estruturas/bens de construção, e segmentos não duradouros de consumidores também
O índice de produção industrial (PII) testemunharam crescimento. Com os preços elevados do petróleo e das
da Índia cresce 1,3% em Janeiro de commodities, os analistas esperam que o crescimento do índice de
produção industrial (IIP) permaneça nos baixos dígitos.
2022: Ministério do Comércio
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Economia indiana
Oportunidades de investimento no sector espacial na Índia
O programa espacial da Índia destaca-se como um dos mais rentáveis do mundo. A Índia ganhou
reconhecimento mundial por lançar sondas lunares, construir satélites, enviar satélites estrangeiros para
cima e até conseguiu chegar a Marte.
A Índia tem dois veículos de lançamento operacionais: Veículo de Lançamento de Satélite Geossíncrono
(GSLV) e Veículo de Lançamento de Satélite Polar (PSLV). O número de lançamentos realizados pela
Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO) durante os últimos cinco anos, ou seja, de 2015 a
2019, é o seguinte:
2015: 5 lançamentos (4 PSLV & 1 GSLV)

2016: 9 lançamentos (6 PSLV, 1 GSLV, 1 Scramjet Engine TD & 1
RLV TD)
2017: 5 lançamentos (3 PSLV & 2 GSLV)
2018: 7 lançamentos (4 PSLV & 3 GSLV)
2019: 6 lançamentos (5 PSLV & 1 GSLV)
De 1999 até Dezembro de 2021, um total de 342 satélites estrangeiros de 34 países foram lançados com
sucesso a bordo do Indian Polar Launch Vehicle (PSLV) numa base comercial.
O Departamento do Espaço propõe 13,949 milhões de Rupia Indiano contra a atribuição de 9,500 milhões
de Rupia Indiano numa estimativa revista 2020-21.

Número total de 27 missões de satélite e 25 missões de veículos de lançamento foram realizadas com
sucesso durante os últimos cinco anos (ou seja, Abril de 2016 - Março de 2021).
Razões para investir
O programa espacial da Índia atraiu a atenção mundial para o seu ritmo acelerado de desenvolvimento,
com uma valorização crucial para as seguintes explorações extraordinárias: 1
Missão Mars Orbiter (MOM) ou Mangalyaan
Missão Chandrayaan-2 (segunda missão da Índia à lua)
Missão AstroSat (primeira missão do observatório da Índia para astronomia)
Missão Aditya-L1 (o 1º observatório solar da Índia no espaço)
A ISRO estabeleceu um forte relacionamento com muitas empresas industriais, tanto no sector público
como no privado, para implementar os seus projectos espaciais.
Com o ISRO a empreender o desenvolvimento de tecnologias de ponta e missões exploratórias interplanetárias, há um enorme alcance em contribuições para a realização de missões operacionais e novas áreas,
tais como a navegação por satélite.
O Gabinete da União da Índia aprovou reformas no sector espacial que irão impulsionar a participação
do sector privado em toda a gama de actividades espaciais. O Centro Nacional de Promoção e Autorização Espacial da Índia (IN-SPACe) fornecerá condições equitativas para as empresas privadas utilizarem as infra-estruturas espaciais indianas e também apoiar, promover e orientar as indústrias privadas
em actividades espaciais através de políticas de incentivo e de um ambiente regulador amigável. Tal impulso do Governo da Índia destina-se a criar oportunidades de investimento para empresas privadas no
sector espacial na Índia.
A Índia está a considerar propostas de colaboração e cooperação na investigação espacial com mais
países, através de experiências conjuntas e da criação de plataformas para o influxo de conhecimentos
especializados.
Política de IDE
É permitido o investimento directo estrangeiro (IDE) até 100% no estabelecimento e operação de satélites, sujeito às directrizes sectoriais do Departamento do Espaço/ISRO, sob a rota do governo.
Para mais informações, visite https://www.makeinindia.com/sector/space
www.indembangola.gov.in
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cultura e turismo
Lugar do mÊs: Rajasthan
Rajasthan, a Terra dos Reis é sinónimo de heroísmo, realeza e honra.
Contos históricos de batalhas travadas e romantismo das riquezas
adornam os muros do Estado. Estabelecida na era marcada pelas baladas
do tempo da guerra, mas vivendo ainda no período moderno, esta bela
região é um destino dos viajantes. Venha, explore a miscelânea do velho e
do novo no Rajastão, uma jóia cintilante da Índia.

Esta terra é uma mistura colorida de fortalezas maciças, palácios deslumbrantes, culturas
diversas, gastronomias deliciosas e gente calorosa, situada no meio de uma paisagem
acidentada mas convidativa. No Rajasthan encontrará cada tonalidade na grande paleta da
Natureza - as areias vermelhas, o azul da realeza, as cidades cor-de-rosa ou o pôr do sol
âmbar. Imagens e sons que o transportarão para uma tradição folclórica. A música, a arte e a
dança são tecidas em cada centímetro desta terra do paraíso.

O local de obra em série, situado no estado de Rajastahan, inclui seis majestosas fortalezas em Chittorgarh; Kumbhalgarh; Sawai Madhopur; Jhalawar; Jaipur, e Jaisalmer. A arquitectura ecléctica
das fortalezas, algumas com até 20 quilómetros de
circunferência, testemunha o poder dos estados
principescos de Rajput que floresceram na região
entre os séculos VIII e XVIII.
MOUNT ABU, situado a 1.722 metros acima do
nível do mar no meio das montanhas verdejantes no
ponto mais alto da cordilheira de Aravallis. Foi o
destino de lazer preferido da família real governante há muito tempo. Esta atraente estação montanhosa é o lar de belos lagos, cascatas e florestas
verdes. Monte Abu alberga também um santuário
onde é possível observar animais como o langur, o
sambar, o javali e os leopardos.
O Rajastão é também conhecido pelos Parques
Nacionais e Santuários de Vida Selvagem. Existem
quatro parques nacionais e santuários de vida selvagem chamados Parque Nacional Keoladeo de
Bharatpur, Reserva de Tigres Sariska de Alwar,
Parque Nacional Ranthambore de Sawai Madhopur, e Parque Nacional do Deserto de Jaisalmer.
Algumas espécies de vida selvagem, que estão a desaparecer rapidamente noutras partes da Índia, encontram-se no deserto.
www.indembangola.gov.in
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As formas de arte do estado de Rajasthan

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, retratando a época das colheitas e são realizadas
para dar sorte e prosperidade. Algumas das músicas e danças folclóricas populares são descritas abaixo.
A Dança Ghoomar - Ghoomar é uma dança
folclórica tradicional do Rajasthan e também
uma Dança Estadual. A Dança Ghoomar é uma
dança só de raparigas. É popular nas zonas que
fazem fronteira com o Rajasthan. É apresentada em vários festivais como Holi, Gangor Puja e Teej. A batida é Kehrwa e elas cantam enquanto dançam. Os passos principais consistem
em girando gradualmente em círculo.
O trabalho têxtil de gravata e corante do Rajasthan é tão popular como o próprio estado. A
gravata e os tecidos de Rajasthan são tão antigos
que datam a 5000 anos. É uma das tradições mais
antigas do estado que ainda está em prática. Estes
tecidos Rajasthani são bastante coloridos e vêm
em várias combinações de cores, que são difíceis
de resistir. Os turistas que visitam o Rajasthan
fazem questão de comprar estas gravatas e tecidos coloridos, como lembrança da sua visita.

A Pintura Phad- são Pinturas em tecido retratando a vida épica dos heróis deuses locais
são popularmente conhecidas como pinturas
Phad. Este estilo de pintura é tradicionalmente
feito sobre um longo pedaço de pano ou lona,
conhecido como Phad. As narrativas das divindades populares do Rajasthan, principalmente
de Pabuji e Devnarayan, são retratadas nos
phads.
Festival de Camelos - O Festival de Camelos é
organizado pelo Departamento de Turismo em
Janeiro de cada ano em Bikaner. A vida não
teria sido possível no duro deserto de Thar, se
não fosse pelo Camelo. Este animal resistente
ajuda os habitantes locais a sobreviver no
deserto e a celebrar esta " expedição no deserto".
www.indembangola.gov.in
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CUzinha do mÊs: Churma Ladoo
Os Ladoos são doces indianos feitos em forma de bola, moldando uma massa
como uma mistura em pequenas bolas com a palma da mão. Churma Ladoo é
uma receita autêntica de Rajasthan. É um dos Ladoo mais saudáveis e deliciosos que você pode fazer em casa. É preparado com: açúcar, ghee (manteiga
clarificada), e farinha de trigo integral moída grosseiramente. A Churma Ladoo também é um excelente lanche para adultos e crianças em idade escolar,
dando energia instantânea. Embora esta receita leve tempo e paciência a
fazer, o resultado final é delicioso e faz com que todo o esforço vale a pena.

Pela Sra.
Pallavi Redkar

Esta especialidade de Ra- Tempo de Prep: 20 min
jasthan é feito para deus
Ganesha em dia de festa. Tempo Total : 1 Hora

Tempo para cozer: 40 mins
Fazer : 10-12 Ladoos

Ingredientes:
2 Copos de farinha de trigo

1 Copo de Ghee

2 Copos de jaggery triturada

Leite como requerido

1 colher de chá de cardamamo

1/2 colher de chá de noz de em pó

Pó (Elaichi)

Ghee, para fritar

2 colher de chá de semente

de papoila

Método


Combine a farinha de trigo integral e 1/2 chávena de ghee derretido e misture bem numa tigela
grande até obter uma textura de migalhas de pão. Acrescentar pouco leite de cada vez e amassar
para fazer uma massa dura. Deixe repousar a massa coberta durante 15 minutos. Dividir a massa
em partes iguais e moldar a massa em cilindros muthiya (bolinhos de massa). Pode dar qualquer
forma, mas não deve ser muito espessa.



Aquecer o ghee (para fritar) em lume brando. Uma vez quente, adicione muthiyas um de cada vez.
Fritar o muthiya até ficarem bem castanho claro. Levará cerca de 5 a 7 minutos. Uma vez
terminada a fritura de todos os bolinhos, deixe-os arrefecer completamente.



Uma vez frescos, esmague-os num processador de alimentos para formar um pó grosseiro como
migalhas de pão. Adicione pó de cardamomo e pó de noz-moscada para a mistura e combine bem. A
churma está pronta e mantenha-a de lado.



Junte açúcar e outra 1/2 chávena de ghee numa pequena frigideira em lume brando. Uma vez
derretido o açúcar, desligar o lume.

(Atenção: estamos aquecendo açúcar mascavo apenas até derreter. Não cozinhe)


Adicione o Ghee- açúcar derretida na mistura de Churma e misturar muito bem com uma colher ou
espátula. Quando a mistura estiver razoavelmente mole, untar as mãos com ghee e usando a palma
das mãos, enrole-a em bolas de 5 cm de diâmetro para fazer os ladoos. Tomar 2 colheres de sopa de
sementes de papoila num prato e enrolar todo o ladoo. Este passo é opcional. Deixe os ladoos
endurecerem por uma hora antes de servir.



Pode guardar a Churma Ladoos em recipientes herméticos durante algumas semanas. Desfrute com
qualquer refeição, ou como um lanche.

www.indembangola.gov.in
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Pela Sra. Manisha Chitnis,

Ioga asana (postura) do mÊs

Utthan Pristhasana

Parivratta Janushirasan

Esta é a pose de Lagarto/Camaleão. Esta
Ásana é praticado de ambos os lados,
perna direita em frente e depois perna
em esquerda.
Prós



Abre o quadril, o tendão, a virilha e a
flexibilidade da anca.
Fortalece os músculos internos da coxa
na parte frontal da perna .

Contras

Esta postura é a postura da cabeça girada ao
joelho, quando feita de ambos os lados, dá
alongamento e compressão na cintura e no
tronco.
A zona lombar causa rigidez e dores na parte
inferior das costas devido à falta de
alongamento. Esta parte da coluna e músculos à sua volta devem ser alongados diariamente, especialmente se a pessoa fica sentado o dia todo.
Prós


Torna a coluna, a cintura e o tronco
flexíveis.



Melhora a capacidade dos pulmões



Reduz o excesso de gordura da cintura.
Proporciona alongamento no interior das
coxas e do tendão.



Quem sofre de artrite severa deve evitar
esta postura.





As posturas fáceis devem ser praticadas
antes de tentar esta Ásana

Contras


Aqueles que não podem sentar-se no chão
podem sentar-se na cadeira e fazer o
alongamento de acordo com a capacidade



Quem tem ombros paralisados deve fazê-lo
cuidadosamente.

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

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

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/
www.indembangola.gov.in
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Conselho de Ayush do Mês
Medidas recomendadas para a Covid-19Medidas gerais
1. Beber água morna durante ao longo do dia.
2. Prática diária de Iogasana, Pranayama e meditação
durante pelo menos 30 minutos, conforme aconselhado pelo Ministério de AYUSH (#YOGAatHome
#StayHome #StaySafe)

3. Especiarias como Haldi (Cúrcuma), Jeera
(Cuminho), Dhaniya (Coentros) e Lahsun (Alho) são
recomendadas na cozinha.

Ayurveda que lida com o conhecimento da vida revela o caminho para o bem-estar final ao identificar características e padrões de saúde individuais e sublinha
formas de restabelecer o equilíbrio na sua vida.
O tratamento através da Ayurveda implica ajustar a
sua dieta de acordo com as necessidades do seu corpo, adicionando determinados ingredientes às receitas, ignorando o resto, energizando o corpo e a
mente através de ioga seguido de meditação para um
pensamento positivo.

A Ayurveda é um dos sete sistemas de Ayush e é referida como a ciência da vida. Baseia-se no princípio
da saúde e bem-estar e acredita se que a saúde é um
estado de equilíbrio delicado entre a mente, o corpo e
o espírito. Vata, Pitta e Kapha são as unidades fisiológicas básicas, de acordo com a Ayurveda que regem
várias funções no corpo. A sua harmonia com outros
tecidos do corpo é responsável pelo estado de saúde e
a desarmonia é a causa de problemas saúde. O principal objectivo da Ayurveda é preservar a saúde enquanto outro é o tratamento de diferentes doenças,
mantendo o equilíbrio e harmonia entre Dosha,
Dhatu, Mala, mente e ambiente.

www.indembangola.gov.in
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Actividades durante o mÊs de Abril 2022
O Dia Mundial da Terra foi celebrado pela Embaixada da
Índia, durante as celebrações em curso do
#AzadiKaAmritMahotsav, com plantação de árvores de
Neeem, Goiabeira, Gulmohar nas instalações da
embaixada. A Embaixada da Índia em Luanda
compromete-se com a terra verde no Dia da Terra 2022 e
encoraja todos a trabalharem neste sentido para salvar o
nosso planeta.
S.E. Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora teve discussões
frutíferas com a equipa do MiREX liderada pelo Embaixador, Clemente Camenha, Director Geral da Direcção da
Ásia Oceânia. Ambos os lados discutiram uma gama de
questões no sentido de fortalecer as relações bilaterais
Índia-Angola.

A semana do 140º Aniversário do #DrBRAmbedkar, durante as celebrações do #AzadiKaAmritMahotsav em Angola, culminou no dia 16 de Abril com eventos organizado
para as crianças carenciadas do Centro James English
School, uma escola voluntária dirigida pelo Sr. Tiago no
bairo de Luanda. O programa incluiu uma homenagem
com depÓsito de flor na foto do Baba Saheb, um documentário sobre o Dr. Ambedkar, um filme de bollywood, um
workshop de dança conduzido pela Sra. Nandana Shivkumar e comida indiana.
TRIBO GLOBAL KUENDA representou Angola no 35º
festival Internacional #SurajkundMela2022 na Índia de 21
de Março a 04, 2022 de Abril. Um pequeno vídeo foi divulgado ontem no programa oficial na Mediateca Zé Dú para
a S.E. Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora como parte do
" PROMOV ANGOLA POSTIVA" .

S.E. Embaixadora, Pratibha Parkar encontrou-se com S.E.
o Ministro, António Francisco De Assis e abordaram assuntos sobre o fortalecimento dos laços bilaterais no sector
da Agricultura e Processamento de Alimento, incluindo o
aumento da cooperação B2B. Os dois lados sublinharam a
necessidade de intensificar ainda mais as relações bilaterais no sector e destacaram o imenso potencial que existe
para uma maior cooperação.

www.indembangola.gov.in
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Actividades durante o mÊs de Abril 2022
S.E. Embaixadora Pratibha Parkar, teve um encontro com
o Secretário de Estado do Comércio S.E. o Sr. Amadeu
Leitão Nunes e dialogaram sobre a cooperação bilateral no
Comércio e Investimento e o reforço da cooperação B2B.

As relações bilaterais entre a Índia e Angola ganharam novo impulso com a assinatura formal dos três Acordos sobre
Emissão de Vistos para Diplomatas, Oficiais e Passaportes
de Serviço, Memorando de Entendimento entre o Ministério da Saúde da República de Angola e o Ministério da
Saúde e Bem-Estar da Família da Índia e o Memorando de
Entendimento entre a Academia Diplomática "Venâncio
de Moura", Ministério das Relações Exteriores e o Instituto de Serviços Estrangeiros "Sushma Swaraj", Ministério das Relações Exteriores da República da Índia. S.E. a
Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora participou na
cerimónia no dia 08 de Abril.

Retratos da colaboração cultural entre o Pavilhão da Índia
e o Pavilhão de Angola na Expo Dubai 2020.

S. E. a Sra. Pratibha Parkar visitou S. E. o Sr. Téte
António, Ministro das Relações Exteriores, no dia 07 de
Abril e abordaram questões de grande amplitude de cooperação bilateral e multilateral. A questão do bem-estar dos
cidadãos indianos em Angola foi também abordada durante a reunião. A Embaixadora informou o Ministro sobre o
futuro evento " Raisina Dialogue" em Nova Deli.
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Actividades durante o mÊs de Abril 2022
Sra. Embaixadora reuniu-se com o Secretário de Estado
das Telecomunicações & TI, S.E. Sr. Mário Augusto da
Silva Oliveira, e discutiu-se sobre a cooperação bilateral
com destaque para a promoção do Comércio e Tecnologia

Celebrando #AmritMahotsav da Índia em Angola organizou-se uma caminhada destacando a importância de
#fitindia.

A Embaixadora Pratibha Parkar visitou a Sua Excelência
Fernando da Piedade Dias Santos, Presidente da Assembleia Nacional de Angola e discutiram as formas de reforçar a cooperação bilateral e o intercâmbio entre Parlamentos da Índia e de Angola.

A Embaixada da Índia celebrou #baisakhi2022 e #dia Internacional da Dança no dia 29 de abril
em Luanda como parte das celebrações em curso do #Azadikaamritmahotsav. O evento contou
com a participação entusiástica de estudantes, amantes da dança, corpo diplomático e diáspora.
Agradecemos aos nossos amigos angolanos por terem participado no programa com grande fervor.
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM ABRIL DE 2022
PM interagindo com os estudantes, professores e
pais, durante a 5ª edição da Pariksha Pe Charcha
2022, no Estádio de Talkatora, em Nova Deli, a 01
de Abril de 2022.

Falando de stress relacionado com os exames em centenas de estudantes, pais e professores,
PM Modi salientou que os estudantes não devem entrar em pânico em nenhum caso antes
dos exames.

PM interagindo com o Presidente
dos Estados Unidos da América,
Sr. Joe Biden, durante a cimeira
virtual Índia-EUA, em Nova Deli,
a 11 de Abril, 2022.

Numa interacção virtual com o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden esta noite, disse o
Sr. Modi, as conversações decorrem numa altura em que a situação na Ucrânia continua
preocupante.

PM Participa da sessão inaugural
de Raisina Dialogue 2022, em
Nova Deli em 25 de Abril de 2022.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, afirma que o reforço da
parceria com a Índia é prioritário na próxima década.
PM discursando na inauguração da Cimeira
Empresarial
Global
Patidar
(GPBS),
via
videoconferência, em Nova Deli, a 29 de Abril de
2022. O tema principal do GPBS-2022 é a
Aatmanirbhar Community to Aatmanirbhar
Gujarat e Índia. (Comunidade auto-suficiente para
Gujarat e Índia auto-suficiente)
A Cimeira tem Como objectivo reunir pequenas, médias e grandes empresas dentro da
comunidade; cultivar e apoiar novos empresários e proporcionar formação e assistência ao
emprego aos jovens instruídos.
www.indembangola.gov.in
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Próximos eventos
Conferência B2B entitulada “índia – Destino para Turismo Médico para os Angolanos”
Data e Hora: 26 de Maio de 2022 (Quinta-Feira) (15:00-16:30 hs, hora da Índia) / (10:30
12:00 hs, hora de Angola), em formato físico digital.
Objectivos: Explorar o vasto potencial para aumentar a cooperação no Sector da Saúde;
Promover o turismo médico - Índia o maior centro global com médicos especialistas,
enfermeiros formados, magníficas instalações médicas, equipamentos de diagnósticos e
serviços de Alta Classe; Conhecer o pacote de Saúde oferecido pelos hospitais indianos para
angolanos, seguindo os requisitos médicos para angolanos; Destacar os Hospitais de renomes
da Índia e de Angola no painel de oradores.
Para qualquer questão, contactar o Sr. Joaquim Dassala, Tel: +244 923431888, Email:
com.luanda@mea.gov.in.
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.
Para
mais
pormenores,
contactar
https://drive.google.com/file/d/1xEiCqB6e4eDgfqITVEAc44e7i7zeB9/view?usp=sharing ou siddhi@pixie.co.in

Pergunta do mÊs
Qual destas é conhecida como a cidade azul?
A. Indore
B. Jodhpur

C. Jaipur
D. Surat
Answer of the last month quiz: B. RK Shanmukham Chetty
***
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