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DO ESCRITÓRIO DA EMBAIXADORA
Queridos leitores,
É com prazer que apresento a 23ª edição do boletim
informativo'Bharat Darshan' para o mês de Junho de 2022. O mês de
Junho foi o mês do Ioga. Como todos sabem, em Dezembro de 2014 as
Nações Unidas aprovou uma resolução que declara o dia 21 de Junho
como o Dia Internacional do Ioga. As nossas Embaixadas e Consulados
em todo o mundo organizam vários eventos em cooperação com os
parceiros locais para celebrar o Dia Internacional do Ioga(DII). A
Embaixada da Índia em Luanda também organizou um evento próprio
no dia 18 de Junho no belo e icónico local na 'Baía de Luanda,
Marginal', na capital Luanda, com a participação de cerca de 200
entusiastas de Ioga, entre os quais o Corpo Diplomático, Coordenador
Residente da ONU, Representantes de Organizações Internacionais,
Indianos em Angola, Amigos da Índia e Angolanos. Todas as semanas
também são realizadas aulas regulares de Ioga na Chancelaria. Numa
série de prelúdio às celebrações do DII 2022, foi realizada uma sessão
de protocolo comum de Ioga no Dia da Lua Cheia. O dia de lua cheia do
mês de Vaishakh do antigo calendário indiano tem um significado
especial como fundador do budismo, Gautam Buda nasceu nesse dia.
Agradecemos à Sra. Pallavi Redkar por nos ter fornecido a receita da
sopa de massa dos Himalaias "Til Burfi". Fornecemos informações
sobre duas asana de Ioga 'ArdhaKapotasan' e 'Bhushirasan' 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).
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Economia indiana

Meta de trabalho do plano Atmanirbhar
Bharat Rozgar Yojana foi ultrapassado
em 28%.

Foram criados 7,51 milhões de postos de trabalho por 0,31 milhões
de estabelecimentos ao abrigo do regime, em comparação com o
objectivo inicial de 5,85 milhões. O plano Atmanirbhar Bharat Rozgar
Yojana (ABRY) foi lançado em 2020. O governo atribuiu 22.810
milhões de Rupi Indiano para que o plano seja gasto até 2024. O
número total de novas inscrições ao abrigo da Organização do Fundo
de Previdência dos Funcionários (EPFO) no Ano Fiscal (AF) 22 foi o
mais elevado, com 12,2 milhões. O plano ABRY ajudou a manter a
criação formal de emprego semelhante aos níveis pré-pandémicos.

No ano passado, as exportações de pedras preciosas e jóias ficaram em
2,89 bilhões de dólares. As exportações de jóias de ouro em Maio de 2022
cresceram em 50,11%, para 681,47 milhões de dólares. Os diamantes
lapidados e polidos (CPD) cresceram 10,04%, para 2.089,17 milhões de
dólares. As exportações de pedras preciosas coloridas cresceram 106,91%,
para 75,99 milhões de dólares. Diamantes lapidados em laboratório
testemunharam um crescimento de 105,58% para 325,45 milhões de
dólares americanos.

Startups indianas aumentam a
contratação de mulheres para as
funções de tecnologia e produtos

Exportações de pedras
preciosas e joias cresceu 20%
em Maio

As start-ups em todas as indústrias estão determinadas a aumentar o
número de mulheres contratadas através de várias iniciativas, com foco
na criação de uma cultura mais inclusiva para reter eficazmente o
talento feminino. Algumas das iniciativas tomadas pelas Startups
incluem a criação de uma força- de trabalho para promover a
representação feminina. Pedir às equipas de aquisição de talentos que
se concentrem numa relação 50-50 de género, enquanto recrutam
candidatos é outra iniciativa. De acordo com um relatório da Nasscom,
as mulheres constituem 35% do sector tecnológico da Índia. A promoção
de histórias de sucesso de mulheres líderes em funções de tecnologia e
de produtos irá aumentar consideravelmente as actividades de retenção
para as mulheres.

O aumento da classificação foi largamente atribuído à melhoria dos
ganhos económicos do país. A classificação do desempenho económico
da Índia saltou do 37º para o 28º lugar. A economia nacional do país
passou da 30ª para a 9ª posição num ano. As práticas de gestão,
atitudes empresariais, e valores também deram grandes saltos nas
fileiras. Cinco aspectos tornam a economia da Índia um destino
A Índia alcança a 37ª posição no rankatractivo para os negócios.
ing de Competitividade Mundial

O crescimento saudável em serviços intensivo de contacto
impulsionou o crescimento global do lado da oferta no 4º trimestre,
do Ano Fiscal de 23. O Índice da Gestão de Compras (IGC) do país
para a actividade do sector dos serviços aumentou para 58,9 em
Maio. O IGC em Abril era de 57,9. Serviços tais como comércio,
hotéis, transportes, etc. estão a crescer a 5,3% no ano. Os serviços
IGC do Sector dos Serviços em alta nos 11 financeiros, imobiliários e profissionais registaram um crescimento
anos
de 4,2% no Ano Fiscal de 22.
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Economia indiana
Oportunidades de investimento na aviação indiana, voando alto
Em três rodadas de licitação de RCS- UDAN, 106
aeroportos/aterros e 31 heliportos foram adjudicados.
Destes 44 aeroportos RCS, 44 foram operacionalizados a
24 de Janeiro de 2020. Também foram iniciadas até ao
momento 248 rotas RCS no total.
É provável que o número de aeroportos PPP aumente de 5 em 2014
para 24 em 2024.
O
Governo da União anunciou Drone Shakti no Orçamento 2022 com o
objectivo de facilitar e promover os drones como um serviço através de startups.

Uma proporção crescente de famílias de rendimento médio, uma concorrência saudável entre
as transportadoras de baixo custo, a construção de infra-estruturas nos principais aeroportos e
um quadro político de apoio deram um impulso positivo ao sector da aviação.
Em 2010, 79 milhões de pessoas viajaram para/de/ou dentro da Índia. Até 2017 que duplicou para 158
milhões, e espera-se que este número triplique para 520 milhões até 2037. Com o tráfego aéreo de
passageiros projectado para aumentar, a indústria de aviação indiana está numa trajectória de grande
crescimento. A Índia registou um crescimento de 12,1% na carga aérea doméstica em 2018-19 durante
2017-18. A carga total movimentada atingiu 3,56MMT.
Para satisfazer o actual e previsto aumento da procura de viagens aéreas comerciais, as companhias
aéreas indianas fizeram grandes encomendas de aeronaves. A frota de aviões do país deverá
quadruplicar em tamanho para aproximadamente 2500 aviões até 2038.
Actualmente, o país tem 130 aeroportos operacionais, incluindo 29 internacionais, 91 domésticos, e 10
aeroportos personalizados. Para satisfazer a crescente procura de viagens aéreas na Índia, tornou-se
imperativo aumentar a capacidade das infra-estruturas aeroportuárias.
Para aumentar as infra-estruturas aeroportuárias, o governo pretende desenvolver 100 aeroportos até
2024 (sob o plano UDAN) e espera investir 1,83 bilhões de dólares no desenvolvimento das infraestruturas aeroportuárias até 2026.
O aumento previsto das viagens aéreas na Índia exigiria uma maior utilização de aeronaves, o que, por
sua vez, iria provocar a procura de serviços de Manutenção, Reparação e Revisão (MRO). O mercado
indiano de Manutenção, Reparação e Revisão da Aviação Civil, no presente, situa-se em cerca de 900
milhões de dólares e prevê-se que cresça para 4,33 bilhões de dólares até 2025, aumentando a uma Taxa
de Crescimento Anual Composta de cerca de 14-15%.
A indústria indiana de drones terá um volume de negócios total de até 1,8 bilhões de dólares até 2026,
dado que o governo deu um grande impulso ao sector com o plano PLI e o liberalizado.
A Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) concedeu 948 rotas, das quais, 405 rotas envolvendo 65
aeroportos, incluindo oito heliportos e dois aeródromos aquáticos, foram operacionalizados sob o plano
UDAN em 09 de Março de 2022.
O número de aeroportos, heliportos e aeródromos aquáticos era de apenas 74 antes de 2014-15. Como
até à data, o número subiu para 140 e está destinado a aumentar para 220 até 2024-25.
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cultura e turismo
Lugar do mÊs : Jharkhand
Jharkhand ("A terra da floresta") é um estado no leste da Índia, criado a 15
de Novembro de 2000, do que era anteriormente a metade sul de Bihar. A
cidade de Ranchi é a sua capital e Dumka a sua sub-capital. O estado é
conhecido pelas suas cachoeiras, montanhas e lugares sagrados:
Baidyanath Dham, Parasnath e Rajrappa são os principais locais religiosos.

O Estado de Jharkhand é abençoado com imensa biodiversidade, clima moderado, rico património
cultural e histórico, locais religiosos de culto e aspectos étnicos para tornar o Estado o destino final dos
turistas. As exuberantes florestas verdes, rios e cachoeiras desta terra primitiva que abriga muitos tipos
de flora e fauna espectaculares. Os principais habitantes desta terra maravilhosa são as tribos mais
antigas, o Estado também é um centro de indústria, comércio e educação.

Regresso a volta da natureza, para estar com a calma e
paz que rodeia as muitas florestas profundas e
exuberantes de Jharkhand. Nunca se deve perder a
oportunidade de passar algum tempo a desfrutar do
silêncio destas selvas e diques do estado de Jharkhand.

O Santuário Dalma de Vida Selvagem, localizado nas
cordilheiras do Monte Dalma, fica a cerca de 13 kms de
Jamshedpur e cobre uma área de 195 km². Animais
selvagens, incluindo elefantes, veados latindo, preguiça e
o Sahil podem ser facilmente avistados no seu habitate
natural. Tanto a Tata Steel como o Departamento
Florestal gerem pousadas no topo da montanha. Há
também um templo de Shiva no topo da montanha, onde
os discípulos fazem as suas orações durante o Shivaratri.
A Cachoeira Panchghagh, feito de cinco riachos do rio
Banai, é uma paragem cénica e pitoresca. Embora a água
não caia de uma altura, o rugido pode ser ouvido quando
se aproxima, porque todos os cinco riachos atingem as
rochas de forma turbulenta. A melhor altura para visitar a
cachoeira é durante a estação das monções e do Inverno,
quando cai em toda a sua glória. Dirija-se à torre de vigia
para obter belas vistas panorâmicas da área circundante.
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As formas de Arte do estado de : Jharkhand

Jharkhand é o Repositório de uma das Culturas Étnicas mais Ricas da Índia. Compreende mais de trinta e
dois grupos tribais (28% da população total do estado), incluindo Banjara, Bihor, Chero, Gond, Ho, Khond,
etc., e as influências transculturais das comunidades locais não tribais e das sucessivas ondas de budismo
e jainismo e reinado de outros imperadores deixaram a sua impressão na cultura da região. Pinturas
rupestres com 10.000 a 30.000 anos, pinturas em enormes grutas nas montanhas do Sati e outros
indicadores das povoações humanas antigas, mesmo pré-históricos, encontram-se em profusão.
As formas tradicionais de dança de Jharkhand e as suas
áreas circundantes retratam movimentos de guerreiros
de batalhas travadas em tempos antigos,
comportamento animal e de aves. As danças retratam
diferentes emoções como alegria, tristeza e raiva. Os
dançarinos transmitem estas emoções lindamente
através destas danças. Algumas das formas de dança
populares são: Chhau, Santhal, Karma.

Jharkhand é rico em artefactos tribais tradicionais. Os
artefactos locais feitos de bambu, produtos de
madeira, brinquedos e artesanato em metal e cerâmica
são muito apreciados e feitos para uma boa compra.
As pinturas tradicionais 'Paitkar', ornamentos tribais,
máscaras e cestos e esculturas em pedra são difíceis de
encontrar nos mercados hoje em dia, mas se perguntar
a população local, eles podem ser encontrados.

A forma de arte Sohrai recebeu o nome do festival da
colheita que começa em Diwali. Durante a colheita, as
mulheres da casa limpam as suas casas e paredes e
pintam os murais das artes Sohrai. Sohari representa o
ciclo da colheita, e Khovar, ou pintura com os dedos,
representa o casamento e é tradicionalmente feito
para casamentos.

´Paitkar' é a pintura tradicional da aldeia Amadubi,
situada na parte oriental de Jharkhand , uma forma de
arte dos tempos antigos. Os artistas de Paitkar fazem
as folhas de palmeira como base da arte e os pincéis
são feitos a partir do cabelo de esquilo e cabra. Estas
pinturas são utilizadas há muito tempo para contar
histórias e em costumes sócio-religiosos.
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Cozinha do Mês : Til Burfi

By Mrs. Pallavi
Redkar
T. de prep: 10 mins

Embora a culinária de Jharkhand sejam semelhantes à de seu estado vizinho,
Bihar, o seu estilo de culinária diferente torna-as verdadeiramente requintadas
e únicas. Uma vez que quase 75% da população de Jharkhand vive em zonas
rurais, os alimentos consumidos no estado são muito rústicos, simples, e da
terra. No entanto, a simplicidade dos pratos não tira o facto de estarem sempre
cheios de sabor e riqueza. Til Burfi é uma dessas deliciosas sobremesas que é
preparada exclusivamente durante o Makar Sankranti. Uma vez que é tão
apreciada pelos habitantes locais, também é preparada noutras ocasiões. O
estado de Jharkhand tem grande orgulho em Til Barfi como uma das suas
iguarias mais deliciosas e nutritivas. Depois de provar esta iguaria suculenta,
não vai conseguir resistir.
T. de cozer: 10 mins T. Definido: 30 mins

T. Total : 50 mins

Faz : 4 Porções

Ingredientes:
1 Taça de sementes de gergelim
1 Copo de açucar mascavo
3/4 Copo de Khoya/Mawa
2 colheres de Ghee / manteiga
clarificada
2-3 Copos de água
Nozes picadas para guarnição

Método
Comece por torrando as sementes de gergelim. Coloque a panela no fogo para aquecer e depois adicionarlhe as sementes de gergelim. Continue a mexer até que as sementes estejam ligeiramente torradas e haja
mudança de cor. Demora 2 a 3 minutos a torrar as sementes de gergelim. Se as sementes de gergelim forem
torradas em demasia, elas podem ficar amargas. Quando as sementes se tornam inchadas, transferi-las para
um prato. Depois de refogar as sementes de gergelim, adicione 1 colher de chá de Ghee na panela e deixe
derreter. Quando o ghee derreter, adicione o Khoya/Mawa e refogue até parecer ter uma consistência
uniforme e parecer ligeiramente frito. Transfira o Khoya torrado num outro prato. Derreter o restante ghee
na mesma panela. Em seguida, derreter o açucar mascavo, adicione 2-3 colheres de água. Ferva-o até formar
uma calda. Cozinhar até a calda começar a borbulhar. Nesta fase, adicione em Khoya, misture bem. Em
seguida, adicione sementes de gergelim torrado e combine tudo bem até ficar uma massa sólida. Para
colocar o burfi, unte um prato ou um tabuleiro com um pouco de ghee. Agora, transfira a mistura de burfi
para prontar. Polvilhar nozes finamente picadas sobre o burfi para decorar. Deixe repousar durante 30
minutos ou até ficar firme. Cortar na forma desejada e guardar em recipiente hermético. Convidativo e
super delicioso Til burfi está pronto.
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Ioga asana (postura) do mÊs

ArdhaKapotasan
Esta chama-se meia pose de pombo.
Postura de alívio do estresse. É com
ambos os lados, perna direita em frente e
depois perna esquerda em frente.

Prós:
- Alivia o stress e a ansiedade.
- Esta asana estica e fortalece a coluna
vertebral, virilha, linho da anca, coxas e
tendões.
- Aumenta a flexibilidade
- Estimula os órgãos abdominais e
reprodutores.

Contra:
- As pessoas com lesões no joelho ou na
anca devem fazer muito devagar esta
asana. Caso haja dores, evite esta ásana.
------------------------------------------

Pela Sra. Manisha Chitnis,
Terapeuta de Ioga

Bhushirasan
Esta é uma postura preparatória para Shirsasan.
Prós:
- Todos os órgãos sensoriais e os seus centros de controlo no
cérebro são activados.
- Melhora a capacidade funcional da glândula pineal e da
glândula pituitária.
- Existe uma condição chamada Neurasténia marcada pela
fadiga, sono excessivo. Pode ser combatida com a prática
regular desta Ásana.
- Melhora o funcionamento do sistema digestivo, sistema
excretor, sistema respiratório e sistema nervoso.
- A prática regular desta Ásana é uma medida preventiva e
curativa para hemorróidas..
 Deslocamento ou flacidez dos órgãos abdominais podem
ser combatidos com a prática desta Ásana.
Contra:
- Se houver algum problema na coluna vertebral, lesão, hérnia
de disco, espondilite, espondilose, esta Ásana não deve ser
realizada.
- Quem tiver tensão arterial elevada, problemas cardíacos,
vertigens, congestão pulmonar não devem realizar esta ásana.
- As mulheres grávidas devem evitar esta ásana.
- Se houver qualquer tipo de inflamação na parte superior do
corpo, por exemplo - dor de cabeça, dor de ouvido, bloqueio
nasal, dor nos olhos, capilares oculares fracos, dor de dentes,
infecção da garganta, então deve-se evitar Bhushirasana
nestes dias.
-------------------------------------

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/
www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

@IndiainAngola

India_in_Angola

8

Monthly Newsletter

Conselho de AyuSH do mÊs
Amalaki Panaka-Uma bebida de boas-vindas também
pode ser saudável. Amalaki Panaka é uma bebida
tradicional que é fácil de fazer, saborosa e que confere
inúmeros benefícios à saúde! É uma rica fonte de cálcio,
potássio, vitamina C, complexo B e antioxidantes. É bom
para a osteoartrite, aterosclerose, anemia, úlcera
péptica, infecção do tracto urinário, disenteria e
hipertensão arterial.

Kharjuradi Mantha- É importante para saciar as papilas
gustativas e também para manter a saúde. O Kharjuradi
Mantha é a bebida perfeita para aumentar os níveis de
energia após um dia cansativo no trabalho. Funciona
como um impulsionador energético para uma saúde
digestiva comprometida, desidratação ou fadiga. É rico
em ferro e electrólitos, tais como potássio, magnésio e
cálcio. Sendo rico em fibras, também ajuda a tratar
colites e hemorróidas.

Amla- É uma excelente fonte de Vitamina C. Ajuda a
aumentar a imunidade, o metabolismo e a prevenir
infecções, incluindo o frio e a tosse. É também útil em
doenças pépticas e anemia.

Tiryaq-e-Arba é uma formulação popular de Unani
conhecida pelas suas propriedades Dafae Sumoom
(antídoto) e Dafae Tashannuj (antiespasmódico).
Desintoxica o corpo e fortalece o funcionamento do
coração e do cérebro. Promove a boa saúde quando
tomado regularmente.
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Activitidades durante o mÊs de Junnho de 2022
A Sra. Embaixadora, Pratibha Parkar teve uma reunião
frutífera com S.E. Domingos Vieira Lopes, Secretário de
Estado para a Cooperação Internacional sobre questões
bilaterais e multilaterais.

A Embaixadora encontrou-se com S.E. Sr. Arnaldo Manuel
Carlos, Comandante Geral da Polícia Nacional de Angola e
teve uma ampla discussão sobre questões de segurança e
bem-estar dos cidadãos indianos residentes em Angola.

No
meio
das
comemorações
em
curso
do
#AzadiKaAmritMahotsav, a Embaixada da Índia celebrou #o
Dia Mundial do Ambiente 2022 em parceria com a
Mediateca Zé Dú em Luanda para mostrar o nosso empenho
em prol de um mundo verde e livre de poluição. S.E. a Sra.
Pratibha Parkar plantou uma árvore nesta ocasião e
encorajou as pessoas a adoptarem práticas favoráveis ao
ambiente para #salvar o planeta #Salvar a terra # Há
somente uma terra # Um mundo livre de poluição. Os
vencedores do concurso de Redação foram premiados nesta
ocasião.
A Sra. Embaixadora organizou uma reunião da Parceria
Global Índia- Angola e actualizou sobre os desenvolvimentos
na economia indiana. A Embaixadora também encorajou a
participação física de uma delegação do Governo incluindo
os negociantes no 17º Conclave do Exim Bank CII a realizarse em Deli nos dias 19-20 de Julho. Representantes do
Ministério do /o Comércio, Finanças, MiREX, Economia,
Câmaras de Comércio e proeminentes CEOs empresariais
participaram no evento.
Durante
as
comemorações
em
curso
do
#AzadiKaAmritMahotsav em Angola, a Embaixada da Índia,
no dia 25 de Junho de 2022, colaborou com a Mediateca Zé
Dú e o Centro de Formação Profissional Profocel, durante
um evento educativo-cultural e fez a doação de alimentos e
bebidas. O principal objectivo do evento foi fomentar a
interacção e a criatividade entre as crianças que aprendem
inglês, falam e amam a língua inglesa.
www.indembangola.gov.in
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Celebrações do dia do ioga em Angola

O 8º Dia Internacional do Ioga (DII) foi celebrado em Angola com o tema, "Ioga para a Humanidade"
num Sábado, 18 de Junho de 2022, no belo e icónico local da 'Marginal, Baía de Luanda', na capital
Luanda. O evento foi visto com fervor e entusiasmo da participação de cerca de 200 entusiastas do
Ioga, entre os quais o Corpo Diplomático, Coordenador Residente da ONU, Representantes de
Organizações Internacionais, Indianos em Angola, Amigos da Índia e Angolanos locais. Durante o
evento, a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora destacou os benefícios da prática antiga do Ioga e
salientou a importância crescente do Ioga para alcançar a paz e para o futuro da humanidade nas
nossas vidas estressantes de hoje. A Embaixadora apelou a todos os participantes para praticarem
Ioga numa base regular e imbuir-se dela como parte das suas vidas. O evento começou com o acender
da lamparina pela Embaixadora e Coordenadora Residente da ONU em Angola, Zahira Virani, seguida
de uma atuação Cultural de Ioga - uma fusão de Ioga e Cultura Indiana, Exercícios com o Protocolo
comum de Ioga e Pranayam. As apresentações e exercícios foram liderados pelos professores locais
de Yoga Sr. Alberto Villar, Sr. Hamilton Sousa e a professora de Dança Sra. Nandana Shivakumar.

Na preparação para as celebrações do DII 2022, foi organizado pela Embaixada no dia 22 de Maio de
2022, um evento de abertura de cortina para o 8º Dia Internacional do Ioga. A Sra. Pratibha Parkar,
Embaixadora juntamente com funcionários da Embaixada e Amigos da Índia, acompanharam
presencialmente a sessão na Embaixada. Na série de prelúdio às celebrações do DII 2022, foram
realizadas sessões comuns de protocolo de Ioga. Aulas regulares de Ioga todas as semanas também
estão sendo realizadas na Chancelaria.
www.indembangola.gov.in
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM junho DE 2022
PM discursando na Convenção International Rotária do
Mundo, em Nova Deli, 05 de Junho de 2022.

Apelando aos rotarianos uma "verdadeira mistura de sucesso e serviço", o Primeiro-Ministro
disse que "cada reunião rotária desta escala é como uma mini assembleia global". Há
diversidade e vibração. “

PM falando no lançamento do
movimento Estilo de Vida para o
Ambiente (LiFE), em Nova Deli, a
05 de Junho de 2022.

O lançamento dará início a “LiFE Global Call for Papers-Chamada Global LiFE para
Documentos” solicitando ideias e sugestões de académicos, universidades e instituições de
investigação, etc., para influenciar e persuadir indivíduos, comunidades e organizações em
todo o mundo a adoptarem um estilo de vida consciente em relação ao ambiente.
PM na Reunião Especial de
Ministros
das
Relações
Exteriores da ASEAN-Índia para
comemorar os 30 anos das
Relações de Diálogo ASEANÍndia, em Nova Deli, no dia 16
de Junho de 2022.
Os Ministros reviram o estatuto da Parceria ASEAN-Índia e traçaram o caminho para a próxima
década.
O Primeiro-Ministro Sr. Narendra Modi discursando
virtualmente na 14ª Cimeira dos BRICS, em Nova Deli,
a 24 de Junho de 2022. PM destacou que a
cooperação mútua entre os países membros dos
BRICS pode dar um contributo útil para a recuperação
global pós-covid.
Afirmou que os efeitos colaterais da pandemia de Covid diminuíram, mas os seus efeitos ainda
são visíveis na economia global.
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Próximos Eventos
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.
KHILONA-2022 (FEIRA DE BRINQUEDOS E JOGOS DA ÍNDIA) E FEIRA GI DA ÍNDIA-2022
Data : 26-28 DE AGOSTO,2022
Local: INDIA EXPO CENTRE & MART, GREATER NOIDA, DELHI NCR
Tendo em vista o foco na indústria de brinquedos e produtos com etiquetas de indicação
geográfica (IG), o Conselho de Promoção das Exportações de Artesanato está a organizar
espetáculos paralelos i.e. KHILONA -2022 (Feira de Brinquedos e Jogos da Índia) e feira gi da índia2022 de 26-28 de Agosto,2022 no India Expo Centre & Mart, Greater Noida, Uttar Pradesh. Os
compradores e importadores interessados podem registar-se em "www.indiatoyfair.in" e
"www.gifairindia.in". Para mais informações visite https://www.indiatoyfair.in/home
54ª edição da Feira IHGF de Deli (Outono) 2022 14 - 18 Outubro 2022 no India Expo Centre &
Mart, Greater Noida, Delhi NCR.
Web banners

https://ihgfdelhifair.in/web-banner.html

Emailer/EDM

https://ihgfdelhifair.in/emailer.html

Press Note

https://ihgfdelhifair.in/assets/pdf/54th_IHGF_Delhi_Fair-Autumn-2022.pdf

Os compradores e importadores interessados podem registar-se em www.ihgfdelhifair.in/register

Para qualquer questões, escreva para visitors@ihgfdelhifair.in
***

PERGUNTA DO MÊS
Jharkhand faz fronteira com o Estado de Bihar para o ____________?
A.
Leste
B.
Oeste
C.
Norte
D.
Sul
Resposta ao questionário do último mês: B. Monte Khangchendzonga
***
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