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Prezados leitores,
É com prazer que apresento a 19ª edição do boletim informativo
'Bharat Darshan' para o mês de Fevereiro de 2022. Temos o prazer
de informar que a economia indiana está a acelerar após a
pandemia. As organizações internacionais acreditam que a Índia
está a caminho de se tornar a economia de crescimento mais rápido
do mundo. Foi projectado que a economia da Índia irá crescer
9,5% no ano AF22(Ano Financeiro-2022). A maravilhosa notícia
para o mês de Fevereiro foi um crescimento de 20% nas actividades
agrícolas, o que permitirá à Índia aumentar as suas exportações
agrícolas. Os pontos fortes da Índia em TI são bem conhecidos. A
Índia emergiu como o segundo maior adoptante digital entre as
dezassete maiores economias digitais. A Índia tem um dos
ecossistemas de arranque de crescimento mais rápido do mundo. 41
empresas indianas adquiriram o estatuto de unicórnio em 2021.
Para reforçar a cooperação entre a Índia e Angola no sector muito
importante das Telecomunicações, organizámos uma conferência
fisidigital e uma reunião B2B em cooperação com o Conselho de
Promoção de Exportação de Equipamentos e Serviços de
Telecomunicações (TEPC), no mês de Fevereiro. Este mês vamos
levá-lo para as cordilheiras do Himalaias no estado de
Uttarakhand, que é frequentemente referido como "Devabhumi"
ou "Terra de deuses". Agradecemos à Sra. Pallavi Redkar por nos
ter fornecido a receita de aloo ke gutke, uma receita convidativa do
estado de Uttarakhand. Mais duas importantes iogasanas para o
mês da Sra. Manisha Chitnis '(http://www.instagram.com/
_young.again) para o manter em forma e saudável, juntamente com
dicas Ayush que figuram no boletim informativo. 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

PLIs em 5 sectores para gerar
6 milhões de novos empregos

Os sectores alvo que incluem aços especiais, automóvel, fabrico de
dispositivos móveis, linha branca e têxteis. O sector de fabrico de
dispositivos móveis contribuirá para 13% da criação total de empregos no âmbito do plano PLI. Os sectores têxtil e automóvel criarão
perto de um quarto das oportunidades de emprego combinadas de
53% em todos os sectores. O ICEA prevê a criação de 100.000 novos
postos de trabalho até ao final de 2022 no sector da fabricação de dispositivos móveis. A mão-de-obra do sector de fabrico diminuiu de 51
milhões em 2016-17 para 27, 3 milhões em 2020-21.

Entre Abril-Janeiro de 2022, a indústria de Exportações e Importações
registou um aumento constante de 46,73% de 228,92 bilhões de dólares
para 335,88 bilhões de dólares. O défice comercial retrata uma diferença de cinco meses relativamente ao montante de 14,49 bilhões de
dólares, contra 17,42 bilhões de dólares anteriores. As importações de
ouro diminuíram para 2,4 bilhões de dólares a 40,52% enquanto as importações de outras mercadorias aumentaram 23,54% para 51,93
bilhões de dólares. Os sectores de exportação com melhor desempenho Exportações da Índia sobem para 35
bilhões de dólares, Importações dispara
foram os químicos, fios de algodão, costura manuais e têxteis.
para 52 bilhões de dólares em Janeiro

Está a ser desenvolvido um novo acordo político para abordar várias
tecnologias espaciais. Cerca de 75 startups inscreveram-se na categoria de
tecnologias espaciais no portal Startup India. Reformas aprovadas pelo
governo no sector espacial destinadas a impulsionar a participação do sector privado em toda a gama de actividades espaciais em 2020. O Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico do MoD concedeu até agora seis projectos
a várias empresas em fase de arranque, incluindo uma tecnologia espacial
O governo lança a primeira parte em fase de arranque. O IN-SPACe foi estabelecido como uma agência
da Política Nacional de Hidrogénio autónoma no âmbito do plano DoS para permitir actividades espaciais.

O governo proporcionará acesso aberto, armazenamento gratuito durante 30 dias, e transmissão gratuita se as instalações forem instaladas
antes de 2025. A política incluirá ofertas em dólares e loteamento de
terrenos em parques ER e perto de portos para a construção de casamata verdes de hidrogénio ou amoníaco. A segunda parte da política
abordará o financiamento do défice de viabilidade e a conversão do
hidrogénio cinzento e do amoníaco cinzento. A Índia quer ser um
grande exportador de hidrogénio verde e alguns países já mani- O governo lança a primeira parte
da Política Nacional de Hidrogénio
festaram interesse em importar da Índia.

O elevado crescimento de nove meses pode
ajudar a Índia a atingir a maior exportação
agrícola de sempre, de 50 bilhões de dólares
em 22 AF (Ano Financeiro).

www.indembangola.gov.in
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Um crescimento de 20% foi alcançado nas actividades agrícolas durante os primeiros nove meses do ano financeiro 21-22. Durante 201819, a Índia introduziu uma política a fim de atingir o objectivo de 60
bilhões de dólares de exportações agrícolas até o ano 2022. O arroz
não-basmati registou um enorme aumento nas suas exportações entre
Abril e Dezembro, subindo 46%, para 4,48 bilhões de dólares. As exportações globais representam mais de 2% do total do comércio
agrícola mundial, estimado em 1,37 triliões de dólares
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OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO NO SECTOR DA SAÚDE

O sector da saúde do país cresceu rapidamente nos últimos 5 anos, em particular, com uma Taxa de Crescimento Anual
Composta (CAGR) de aproximadamente
22% desde 2016. Os cuidados de saúde
tornaram-se um dos maiores sectores da
Índia, economia, tanto em termos de receitas como de emprego.

CLIMA DE NEGÓCIOS E DE INVESTIMENTO

A Índia melhorou o seu ranking de Facilidade de Fazer Negócios da posição 142 em 2014 para posição 63
em 2019, um salto de 79 posições. A Índia foi também classificada em número 1 na região da Ásia Central e
do Sul no Índice Global de Inovação, uma melhoria de 33 posições, de número 81 globalmente em 2015 para
número 48 em 2020. A Índia tem sido uma das economias emergentes que mais rápido cresce nas últimas
duas décadas, recebendo grandes fluxos de IDE (Investimento Direito Estrangeiro), que cresceram de 2, 5
biliões de dolares em 2000-01 para 50 biliões de dolares em 2019-20. Na saúde, o Investimento Direito Estrangeiro (IDE) tem estado concentrado em produtos farmacêuticos, constituindo aproximadamente dois
terços do total do IDE relacionado com o sector da saúde nas últimas duas décadas. Assim, há uma margem
considerável para mais IDE no segmento de fabrico de dispositivos médicos, em particular, para desencorajar a dependência das importações.

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO
Mais de 500 tipos de IFAs (Ingrediente Farmacêutico Activo) são fabricadas na Índia. O país contribui
com 57% dos IFAs para a lista de pré-qualificados da OMS. No Ano Financeiro de 2020, 33% de todos
os Pedidos Abreviados de Novos Medicamentos foram apresentados por empresas indianas.

www.indembangola.gov.in
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Para além dos medicamentos genéricos, existem várias oportunidades de investimento noutros segmentos
do sector farmacêutico indiano, incluindo medicamentos de venda livre, vacinas, fabricação e pesquisa
por contrato. A popularidade cultural das terapias ayurvédicas está a contribuir para as elevadas vendas
de formulações de venda livre relacionadas. O crescimento da procura é impulsionado pelo aumento do
poder de compra da classe média, bem como por uma maior consciencialização. Além disso, os produtos
de venda livre foram incluídos nos pontos de venda Jan Aushadhi. A Índia fornece 1,5 biliões de doses de
vacinas todos os anos, com exportações na ordem dos 410 milhões de dólares em mais de 150 países. De
facto, 70% das necessidades de vacinas da OMS (de acordo com o calendário de imunização essencial)
são fornecidas pela Índia. A Índia é também um destino preferido para ensaios clínicos devido a uma
reserva heterogénea de doentes, competitividade de custos, uma reserva de mão-de-obra qualificada,
bem como custos crescentes em mercados desenvolvidos. O custo dos ensaios clínicos na Índia é 40%60% mais baixo do que nos mercados desenvolvidos. A Índia tem mais de 500 laboratórios de
investigação contratados e mais de 600.000 investigadores qualificados de língua inglesa.
Orçamento da União do Ano Financeiro 2022-23
Discutimos os destaques do Orçamento para o Ano Financeiro de 2022-23 na edição anterior. Vamos
conhecer alguns aspectos mais importantes do Orçamento. Os objectivos do Orçamento para o AF (Ano
Financeiro) de 2022-23 visam promover as aspirações da Índia em Amrit Kaal, à medida que se
aproxima do seu 100º ano pós independência.


Foco no crescimento inclusivo e bem-estar de todos



Promoção do desenvolvimento tecnológico, da transição energética e da acção climática



Ciclo virtuoso a partir do investimento privado, cheio de investimento de capital público

O Orçamento da União para o AF de 2022-23 deste ano visa reforçar as infra-estruturas com o seu
enfoque em quatro prioridades de:




PM GatiShakti
Desenvolvimento Inclusivo
Melhoria da Produtividade e Investimento, Oportunidades ao nascer do Sol, Transição de Energia e
Acção Climática

A Índia recebeu um investimento directo
estrangeiro (IDE) total de 60,3 bilhões de
USD durante o período de Abril a
Dezembro de 2021, proporcionando um
financiamento crítico para a actividade de
investimento no país. A componente de
entrada de capital do IDE para este
período foi fixada em 43,1 bilhões de
USD. Fabrico de serviços informáticos,
serviços de comunicação, comércio a
retalho e a grosso e educação,
investigação e desenvolvimento atraíram a maior parte do investimento. O software e o hardware
informáticos têm liderado com as maiores entradas de capital de IDE de 10,3 bilhões de dolares no
referido período.
Os investimentos financiados através de Empréstimos Comerciais Externos (BCE) continuaram em
ascensão como em Dezembro de 2021. Apesar da evolução global, as reservas cambiais da Índia
também se mantiveram a um nível recorde e suficientemente grande para financiar mais de 12
meses de importações.

www.indembangola.gov.in
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Cultura e turismo
Lugar do mÊs : Uttarakhand
Uttarakhand, um estado do norte da Índia atravessado pelos Himalaias, é conhecido pelos
seus locais de peregrinação hindu. Rishikesh, um importante centro de estudos de yoga,
foi tornado famoso pela visita dos Beatles em 1968. A cidade acolhe a noite de Ganga
Aarti, um encontro espiritual no sagrado rio Ganges.O florestado Parque Nacional Jim
Corbett do estado abriga tigres de bengala e outros animais selvagens nativos

A beleza é tão inerente a quase tudo o que Uttarakhand representa - o magnânimo Himalaia, o mais sagrado dos
rios, o mistério espiritual, paisagens deslumbrantes, o jogo incessantemente colorido da natureza, uma história
encantadora esculpida em pedras antigas, uma imensidão floral e faunística hipnotizante e a mais simples das
pessoas. Mitos, anedotas e histórias fazem parte de todo visual que se desdobra aos olhos de quem as vê.

As antigas tradições hindus sempre atribuíram a maior
estima à glória das alturas gigantescas e compostas dos
Himalaias que são espontaneamente assumidas como sendo
as residências consagradas e escolhidas pelos deuses. Muitas
das tradições hinduístas partem desta 'Terra dos Deuses'.
Peregrinações a estas alturas datam de mais de 1500 anos
são encontradas registadas em documentos autênticos e
Uttarakhand ainda atrai milhões de pessoas devotas que aqui
vêm com o objectivo casto de emancipação e revelação
espiritual
Uma descrição da beleza carismática de Uttarakhand seria
incompleta sem a menção do povo que habitam este país
abençoado - pessoas simples, dispostas a ajudar e trabalhadoras
do Estado são tão diversificadas como os elementos da
natureza. Vários grupos tribais indígenas coexistem
pacificamente com outros, mantendo simultaneamente vivas as
suas culturas distintas. Para além de ser um destino turístico
único, Uttarakhand é uma mina de ouro para antropólogos,
historiadores, ornitólogos, linguistas, geólogos ...
Um paraíso para os entusiastas da natureza e da vida selvagem,
ornitólogos, botânicos, turistas e aventureiros em geral - a rica e
variada vida selvagem de Uttarakhand nunca deixa de
surpreender. O estado orgulha-se de 6 parques nacionais incluindo o popular Parque Nacional Corbett, famoso pelos
seus tigres, e o Parque Nacional Govind, que possui cerca de 15
mamíferos e 150 espécies de aves. Juntamente com isto, o
estado também possui duas reservas de conservação - Asan
Barrage e Jhilmil Tal - e um Património Mundial da UNESCO.
www.indembangola.gov.in
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VÁrias formas de artes do estado de Uttarakhand
Arte Aipan (Uttarakhand)
Arte Aipan originou-se de Almora em
Uttarakhand, que foi fundada durante o
reinado da dinastia Chand. Floresceu
durante o reinado da dinastia Chand, na
região de Kumaon. A dinastia Chand foi
uma dinastia hindu Rajput que governou
grande parte do subcontinente do norte da
Índia por volta do século X. A forma de arte
tem muitas variações regionais. As suas
origens encontram-se no estado de Uttarakhand, no norte da Índia. A arte aipana é um estilo antigo de pintura que
retrata principalmente temas jainistas, hindus e budistas. Os desenhos e motivos na Arte Aipan são motivados pelas
crenças da comunidade e por vários aspectos da natureza. Algumas pessoas acreditam que escrever em paredes
vazias com uma tinta avermelhada traz boa sorte. Outros acreditam que se trata apenas de um costume estético que
não tem qualquer significado, mas que ainda assim é bastante fixe. A criação da arte da farinha de arroz tem um
profundo significado cultural e religioso em Kumaon. É frequentemente encontrada no chão e nas paredes dos
quartos Puja, bem como nas entradas das casas. Esta forma de artesanato é praticada na sua maioria por mulheres
desta região.

Pintura Garhwal
Uttaranchal ou especificamente, Garhwalis lar de uma das mais belas e
definidoras 'Gharanas' de pinturas em miniatura conhecidas como a
Escola de Pintura Garhwal. Este é um dos ramos da Escola de Pintura de
Guler-Kangra (Pahari) do Himachal Pradesh. A linha cronológica básica
para o seu desenvolvimento e o seu auge vai do século XIII-XVIII d.C.
Como Começou:
No século XIII, a região de Kumaon foi governada pela Dinastia Chand
(desde 700 d.C. até meados do século XIX). Esse longo governo resultou
na prosperidade do estado e deu às pessoas tempo para cultivar seu lado
criativo. Isso deu origem ao período de aprendizagem e desenvolvimento
de novos estilos de pintura na região, colectivamente chamada Escola de Pintura de Pahari. Em meados do século
XVII, Suleiman Shikoh, sobrinho do rei Mughal Aurangzeb, permaneceu aqui durante algum tempo.

Likhai - escultura em madeira

Os arquitectos aperfeiçoaram a arte da carpintaria e eram conhecidos pelos seus designs incríveis e de classe. As
casas foram brilhantemente executadas e decoradas com portas de madeira esculpida, principalmente durante os
primeiros dias. A maioria dessas portas das casas de Uttarakhand ainda hoje têm portas de madeira bem desenhadas
e bem decoradas. Outra arte muito famosa do início foi treliça (trabalho em malha). O artesão costumava fazer
malhas específicas para encher os espaços abertos das janelas, para lhe dar um efeito semelhante a uma tela.

www.indembangola.gov.in
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Conselho de AyuSH do mÊs
A Ayurveda recomenda plano de dieta criterioso para a
manutenção do bem estar. Durante a actual #pandemia, é
ainda mais importante fazer uma dieta saudável e
refrescante.
A panqueca Besan suji é uma opção fácil e nutritiva para
doentes cardíacos e diabéticos.
Fonte: Receitas de alimentos Tradicionais de Sistemas de
Medicina Ayush
O Ministro da Ayush aconselha-o a seguir as orientações
sobre a #COVID19 e a manter-se em segurança!

A pandemia #COVID19 continua a ser uma
preocupação e o MoA tem trabalhado
arduamente para proteger as pessoas e
salvaguardar a sua imunidade. Aqui estão
algumas medidas de autocuidado para o ajudar
a ultrapassar a #pandemia.
Visite www.ayush.gov.in para orientações
gerais para os cuidados holísticos baseados em
Ayush durante a COVID-19

Ardraka Paka é um lanche delicioso e nutritivo que
ajuda a melhorar a apetite e a digestão. É também útil
na prevenção & gestão de dores de garganta, frio &
tosse.
Fonte: Ardraka Paka: Receitas de alimentos
Tradicionais de Sistemas de Medicina Ayush
Precaução

O lanche é de natureza quente e não deve ser tomado
com o estômago vazio. Evitar em casos de distúrbios
ácidos pépticos

www.indembangola.gov.in
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Ioga asana (postura) do mÊs

Urdhva-Mukha Shwanasan (उर्धववमुख श्र्वानासन)
Postura do cão virado para cima - Esta é uma das
etapas do Surya Namaskar. É feito de ambos os lados.
Perna direita na frente e depois perna esquerda.
Prós
 Esta Ásana é benéfico para todo o corpo.


O alongamento da zona pélvica, coxas, músculos
do tendão, abdómen, peito e garganta melhora a
flexibilidade e fortalece esses músculos.



Há compressão do pescoço, região lombar e
coluna vertebral. Como resultado, melhora a
circulação sanguínea na zona espinhal e energiza
os nervos que saem das vértebras.



Como há compressão abdominal, o sangue
estagnado em torno dos órgãos internos da
cavidade abdominal, enviado de volta à
circulação. Como resultado, melhora a capacidade
funcional destes órgãos.

Contras
 Os que têm rigidez na zona lombar e nos joelhos
devem fazê-lo com cuidado e de acordo com a sua
capacidade e sob a orientação de um professor de
Ioga.
***

Pela Sra. Manisha Chitnis,

Adho-Mukh Shwanasan (अधोमुख श्र्वानासन)

Postura virada para baixo - Esta é uma postura de
flexão para a frente onde o núcleo está
envolvido. Esta Asana é um dos passos do Surya
Namaskar.
Prós
 A coluna vertebral fica esticada. Também as
costas, os músculos do tendão da cintura
ficam esticados.


A circulação sanguínea nestas regiões
melhora. Isto resulta num melhor
funcionamento das fibras nervosas que saem
das vértebras.



A compressão abdominal ajuda a aparar a
gordura depositada.



Pela prática diária desta Ásana, a indigestão,
obstipação, problemas gástricos podem ser
eliminados.

Contras
 Aqueles
com Hipertensão, problema
cardíaco, vertigens severas, espondilose, dor
abdominal aguda, a hérnia hidrocele deve
evitar esta postura.
***

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/
www.indembangola.gov.in
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Cozinha do mÊs: Aloo ke Gutke
Aloo ke Gutke é o nome Kumaoni para a simples batata frita em especiarias.
A palavra "Gutke" significa pedaços. É um dos alimentos mais
profundamente servidos de Uttarakhand. Uma vez que a batata de
Uttarakhand tem um sabor doce natural, dá a este prato um sabor único. Se
visitar os montes Kumaon de Uttarakhand, o Aloo ke Gutke é servido na
maioria dos restaurantes de beira de estrada. É muito fácil de fazer, leva
menos tempo a preparar e assim pode embalá-lo para a sua lancheira também.

Temo de Prep : 30 mins
Tempo de Cozer : 15 mins

Tempo Total : 45 mins
fazer : 2 porçðes

Ingredientes:
3 batatas de tamanho médio

1/4 colher de curcuma em pó

4 colheres de óleo de mostarda

1/4 colher de pimenta vermelha
em pó
2 pitadas de Asafoetida

1/4 colher de semente
de cominho
2 Pimentas secas

Sal,
Coentros frescos para enfeitar

Método











Cozer as batatas numa panela de pressão por 2 apitos.
Retire a casca e corte as batatas grosseiramente em fatias.
Pegar numa tigela pequena e misturar coentros em pó, pimenta vermelha em pó e açafrão em pó com
algumas gotas de água.
Aquecer óleo de mostarda num recipiente com fundo pesado até estar quente. Reduza o fogo, adicione as
sementes de cominho e deixe borbulhar.
Adicione asafoetida e pimenta vermelha seca e refogue durante alguns segundos.
Adicione os temperos misturados e sal.
Misturar bem e adicione imediatamente as batatas fatiadas. Misture bem para revestir os temperos em pó e
colocar a tampa.
Cozinhar em lume brando durante cerca de 5 a 7 minutos.
Desligar o lume. Decorar as batatas com folhas de coentros frescas.
Servir Aloo ke Gutke quente com poori/arroz, raita como refeição ou simplesmente desfrutar
como
um lanche com uma chávena de chá.

Nota:


É altamente recomendada a utilização de óleo de mostarda para cozinhar batatas, uma vez que dá um
sabor autêntico ao prato.
 Os Aloo ke Gutke são melhor cozinhados numa frigideira de ferro fundido ou num Kadhai indiano de
fundo pesado.

www.indembangola.gov.in
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Actividades durante o mÊs de fevereiro 2022
A Embaixadora informou a diáspora indiana numa sessão
interactiva sobre o Orçamento da União 2022. Uma
apresentação abrangente sobre o Orçamento foi
apresentada à diáspora, empresarios, funcionários do
governo angolano e aos meios de comunicação locais.

No âmbito da visão do Primeiro-Ministro de promover os 3Ts , a
Embaixada, em cooperação com a TEPC, organizou uma
conferência físicodigital e um encontro B2B sobre "Promoção de
negócios no novo normal no sector das TI e Telecomunicação" b/w
a Embaixadora Pratibha Parkar e Matias Manuel da Silva Borges,
Director Nacional de Telecomunicações e TI, Governo de Angola
destacou o imenso potencial para as empresas deste sector. O evento
contou com a participação entusiasta de Câmaras, Associações e
Empresas de ambos os lados que se manifestaram por suas proezas
técnicas e vasta gama de produtos.

Como parte das celebrações do #AzadiKaAmritMahotsav em
curso, foi feita a Apresentação sobre Programa- de Novas
Fronteiras #Energia Renovável da Índia pela
Sra.
Embaixadora, Pratibha Parkar ligada e a reunião com as partes
interessadas do governo e as empresas de Angola.

Como parte da celebração do # Dia da República da Índia & 75º
Aniversário da Independência da Índia #AzadikaAmritMahotsav e
da iniciativa da Embaixada de projectos de desenvolvimento escolar
para facilitar um melhor ambiente de aprendizagem aos estudantes,
a Embaixada doou carteiras e materiais escolares para Centro James
English School no Calemba II. O material doado foi entregue por
Sua Excelência a Sra. Pratibha Parkar, Embaixadora, ao Sr. Tiago,
Director do Centro James English School. O evento contou também
com a participação da Sra. Rosa Coelho, Administradora do Distrito
da Cidade Universitária, Talatona.

União da ONU. Diplomatas em Angola partilham as suas
experiências passadas nas Nações Unidas, em Nova Iorque. O
Ministro das Relações Exteriores de Angola S.E. Téte
António, que tem uma vasta experiência de multilateralismo
durante a sua multifacetada carreira diplomática, foi um
convidado de honra na reunião.
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Actividades durante o mÊs de fevereiro 2022
Para comemorar o 75º Aniversário da Independência da Índia,
a Embaixada da Índia celebrou #AzadikaAmritMahotsav com
a Doação de alimentos para as crianças do Orfanato Mama
Madalena. S.E. Sr. Constantino Pinto de Almeida,
Administrador adjunto do Cazenga também esteve presente no
evento.
No âmbito das Celebrações #AzadiKaAmritMahotsav em
curso em Angola, a Embaixada da Índia começou com aula
gratuita de #Dança # semanalmente com o apoio do Conselho
Indiano para as Relações Culturais na Embaixada no
Condomínio, Four Villas, Villa No. 4,Av. Principal de
Talatona (Avenida Samora Machel),Talatona a partir de 12 de
Fevereiro. A aula inaugural contou com a participação
entusiástica de crianças e #amantes de dança em Luanda. É
encorajamos a participar nas aulas de Dança todos os sábados
às 16:00 hrs . Para mais informações, envie um e-mail para
reception.luanda@mea.gov.in

Como parte das celebrações #AzadiKaAmritMahotsav, a Embaixada
da Índia organizou uma interacção com o Sr. Deepak Kamath que
está em expedição de motocicleta na África Ocidental e Europa. O
Sr. Kamath, primeiro indiano com expedições de motocicleta em
todos os sete continentes, partilhou as suas fascinantes experiências
com a diáspora indiana e amigos da Índia em Angola, numa sessão
interactiva. O grupo de motociclistas de Luanda e os meios de
comunicação locais também se juntaram ao evento.

Em época das celebrações do AKAM, foi criado um canto indiano
na Universidade Católica de Angola com livros sobre Turismo,
História, Cultura, Mitologia e Yoga oferecidos pela Embaixada. O
Sr. Aditya Vats, Segundo Secretário, promoveu programas do ICCR
e do ITEC oferecidos pelo Governo da Índia e abordou sobre a
colaboração educacional e cultural com o Vice-Reitor e os Chefes
de Departamentos de várias faculdades.

Como parte das Celebrações #AzadiKaAmritMahotsav em
andamento em Angola, a Embaixada da Índia deu inicio com as
aulas gratuitas de #Ioga semanalmente com o ICCR nas
instalações da Embaixada. E alentamos a participar nas aulas de
Ioga todas as terças-feiras. Para mais informação, por favor envie
um e-mail para reception.luanda@mea.gov.in
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM FEVEREIRO DE 2022
O PM, discursando na Cimeira One Ocean, através
de videoconferência, em Nova Deli, a 12 de
Fevereiro de 2022, disse que a Índia está
comprometida em eliminar o plástico de uso único.

Dissertando ao segmento de alto nível da Cimeira One Ocean, PM disse que a Índia empreendeu recentemente uma
campanha de sensibilização a nível nacional para a limpeza de plásticos e outros resíduos das zonas costeiras.

PM exprimindo sobre o impacto positivo
do
Orçamento
da
União
no
desenvolvimento rural em um webinar,
em Nova Deli, a 23 de Fevereiro de
2022, disse que a Banda Larga não
apenas fornecerá instalações nas aldeias,
mas também criará um grande grupo de
jovens qualificados nas aldeias.

Explicou que o orçamento deu um roteiro claro para alcançar o objectivo de saturação das
medidas e planos de desenvolvimento do governo e como as comodidades básicas podem chegar a
cêntimos por cento da população.

O Primeiro-Ministro sinalizando o Kisan
Drone yatra de Garuda Aerospace Pvt
Limited, através de videoconferência, em
Nova Deli, a 19 de Fevereiro de 2022,
salientou sobre o plano Swamitva, as
contas do terreno e das casas estão sendo
preparadas através de drones nas aldeias.
Durante o evento, salientou também que os medicamentos estão a ser fornecidos através de drones. As
vacinas estão a chegar às áreas remotas. Os drones também estão a ser utilizados para pulverizar pesticidas
nos campos em várias áreas. Kisan Drone é agora o início de uma revolução da nova era nessa direcção.

PM discursando na Cimeira Mundial de
Desenvolvimento Sustentável da TERI, por meio de
videoconferência, em Nova Deli, a 16 de Fevereiro
de 2022.

O Primeiro-Ministro relembrou que o ambiente e o desenvolvimento sustentável têm sido para ele áreas de
foco principais ao longo de seus 20 anos no cargo, primeiro em Gujarat e agora em nível nacional.
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Próximos Eventos
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_FairArticle_for_Overseas_Publicity.pdf

36ª a edição da principal expo anual B2B, "AAHAR - A Feira Internacional de
Alimentação e Hotelaria" em Nova Deli de 26-30 de Abril de 2022

A Organização de Promoção Comercial da Índia (ITPO) está a organizar a sua principal
expo anual B2B, "AAHAR - A Feira Internacional de Alimentação e Hotelaria ", no
Pragati Maidan (Nova Deli) em Abril de 2022.
AAHAR tem a distinção de ser a maior exposição da indústria alimentar e hoteleira na
região do Sul da Ásia e completou 35 gloriosos anos. A próxima 36ª edição da exposição
está agendada para 26-30 de Abril de 2022, numa área de aproximadamente 70.000 m².
Para qualquer dúvida, entre em contacto com a Sra. Hema Maity, Directora Geral, email: hemamaity@itpo.gov.in, ou Sra. Jasdeep Seth, DM em jseth@itpo.gov.in
***

Pergunta do mÊs
______ é o desconto concedido pelo Governo da Índia para disponibilizar artigos essenciais a
preços acessíveis ao público em geral.
A. Isenção de impostos
B. PM SVANidhi
C. Preço máximo de venda a retalho
D. Conta de Subsídios
Resposta do questionário do mês passado: C. Beti Bachao, Beti Padhao
***
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