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Do Gabinete da Embaixadora
Caros leitores,
Tenho o prazer de apresentar a sétima edição do nosso boletim
informativo mensal 'Bharat Darshan'. Nesta edição estamos a
apresentar o Orçamento da União do Governo da Índia em poucas
palavras. O orçamento da União é o orçamento elaborado pelo
governo central para o país como um todo. O Orçamento da União da
Índia, também referido como a Declaração Financeira Anual no artigo
112 da Constituição da Índia, é o orçamento anual da República da
Índia. O Governo apresenta-o no primeiro dia de Fevereiro para que
possa ser materializado antes do início de um novo exercício financeiro
em Abril. Estamos também a fornecer-vos uma informação sobre dois
estados do Nordeste da Índia "Manipur" e "Tripura". A região nordeste
da Índia compreende oito estados pitorescos, que desempenham um
papel importante na política "Act East" da Índia. O 'Act East Policy' é
uma iniciativa diplomática do Governo da Índia para promover
relações económicas, estratégicas e culturais com a vasta região ÁsiaPacífico a diferentes níveis. De acordo com o calendário antigo da
Índia, existem seis épocas de dois meses de duração cada uma. Estas
estações incluem Vasant Ritu (Primavera), Grishma Ritu (Verão),
Varsha Ritu (Monção), Sharad Ritu (Outono), Hemant Ritu (PréInverno) e Shishir Ritu (Inverno). Fornecemos informações sobre o
Festival Indiano Vasant Panchami, que é celebrado quarenta dias antes
do início da Primavera. Agradeço à Sra. Pallavi Redkar pela sua receita
de Manipuri Khichadi, que é do estado de Manipur. Sra. Manisha
Chitnis (http://www.instagram.com/_young.again) por duas novas
Yogasanas Sukhasan e Vyaghrasan. 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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Bharat Darshan

Alguns Pontos Relevantes do Orçamento 2021- 22

Visão geral do Orçamento da União 2021-22
O Orçamento da União de 2021-22 foi apresentado pela Smt Nirmala
Sitharaman, Ministra das Finanças no dia 01 de Fevereiro de 2021. O
primeiro orçamento digital da nação contém planos para continuar a
potenciar vários sectores da economia e sectores da sociedade, dada a
contracção sem precedentes desencadeada pela pandemia global. A
luta contra a COVID-19 retoma à medida que a Índia documenta uma
taxa de mortalidade mais baixa de 112 por milhão de habitantes e uma
taxa de casos de 130 por milhão de habitantes. Covishield e Covaxin
são duas vacinas que estão actualmente a ser administradas aos
necessitados em toda a nação, e entre as nações parceiras.

Planos Mitigatórios implementados até à agora

Visão para uma Índia autosuficiente

O Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana com um
gasto de Rs 2,76 milhões de lakh ( 37,83 bilhões
de dolares Norte Americano) forneceu cereais
alimentares para 800 milhões de beneficiários,
bem como gás de cozinha gratuito e dinheiro
para os necessitados.

A Ministra das Finanças apresentou uma visão
para a actualização do Atmanirbhar Bharat ou '
Índia Auto-suficiente' através de 6 pilares chave:

Foram lançados incentivos ligados à produção
que visavam 13 sectores da economia.
As três parcelas do Plano Atmanirbhar Bharat
foram implementadas para facilitar a
recuperação económica após a pandemia.
O plano Atmanirbhar Bharat em combinação
com as reformas implementadas pelo RBI criou
um impacto financeiro de 27,1 lakh milhões de
Rs (371,45 bilhões de dólares Norte Americano)
Foram lançados quatro códigos de trabalho e
implementadas reformas que visam o espaço
MPME.

Saúde e Bem-estar
Desenvolvimento Inclusivo
para a Índia Aspiracional
Inovação e R&D
Capital Físico e Financeiro,
e Infra-estruturas
Revitalizar o Capital Humano

Governo mínimo e Governação
máxima

www.indembangola.gov.in
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Bharat Darshan

Alguns Pontos Relevantes do Orçamento 2021- 22

Desenvolvimento e Distribuição de Vacinas
Uma despesa total de 2,23,846 Rs (30,68 bilhões de dólares) foi
atribuída à Saúde e Bem-estar, em comparação com anos
anteriores de 94,452 Rs ($12.95 bilhões), marcando assim um
aumento na atribuição em 137%.
A vacina Pneumocócica estará disponível em todo país em
relação à sua actual disponibilidade apenas em 5 Estados.

Foi feita uma atribuição de 35.000 Rs. (4,8 Bilhões de dólares) para a vacina COVID-19 em BE 2021-22
com mais possibilidades de financiamento em função das necessidades.

Agricultura e Pesca
A Ministra das Finanças propôs a extensão do SVAMITVA
( Levantamento das aldeias de Abadi e Mapeamento com
Tecnologia Improvisada em Áreas da Aldeia) para todos os
Estados e Territórios da União, para ano fiscal de 21-22. Este é
um Plano Central lançado pelo Primeiro Ministro no Dia Nacional
do Panchayat (24 de Abril de 2020) para fornecer uma validação
integrada da propriedade de solução para a Índia rural utilizando
a tecnologia Drone Surveying (Levantamento com Drone). A
meta de crédito agrícola deve ser aumentada para 16,5 milhões
de lakh Rs ( 226,16 bilhões de dólares Norte Americano) no ano
fiscal de 2022 e deve ser expandido para animais pecuária,
lacticínios e pesca.

Inovação e D&P (Desenvolvimento de Pesquisa)
Atribuição de 1.500 milhões Rs (205,6 milhões de dolares Norte
Americano) para uma proposta do Plano de modo a fornecer
incentivos financeiros para promover modalidades de pagamento
digital.A Missão Nacional de Tradução de Línguas (NTLM) irá
permitir a valorização dos conhecimentos relacionados com a
governação e as políticas sobre a Internet a ser disponibilizada nas
principais línguas indianas. Os 4 astronautas indianos estão a ser
treinados pela Missão Gaganyaan na Rússia. Lançamento de uma
Missão no Oceano Profundo com um gasto orçamental de mais de
4.000 milhões Rs (Rupias) (548,27 milhões de dolares Norte
Americano), ao longo de cinco anos

www.indembangola.gov.in
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Sector Petrolífero e Gás na Índia

O Primeiro Ministro, Sr, Narendra Modi discursando na dedicação à nação e lançamento de fundações de projectos chave do sector do Petrolífero e Gás em Tamil Nadu, através de video-conferência, em Nova Deli
no dia 17 de Fevereiro de 2021



O Primeiro Ministro dedicou à nação o gasoduto de gás natural Ramanathapuram Thoothukudi e a dessulfuração de gasolina
Unidade em Chennai Petroleum Corporation
Limited, Manali.



Ele também lançou a primeira pedra da Refinaria Cauvery Basin em Nagapattinam. Governador e Ministro Chefe do Tamil Nadu, e
Ministro da União para Petróleo e Gás Natural estavam presentes na ocasião.





Nos últimos seis anos, foram aprovados para
implementação em Tamil Nadu projectos do
ramo petrolífero e gás no valor de 50.000
milhões de Rs. No mesmo período, foram
concluídos os projectos no valor de mais de
9100 milhões de RS sancionados antes de
2014. Além disso, mais projectos no valor de
4.300 Rupias são para gasoduto.

O Primeiro Ministro, Sr Narendra Modi inaugurou os projectos importantes de Petróleo e Gás em Assam no dia 22 de Fevereiro de 2021



O Primeiro-Ministro, Sr Narendra Modi dedicou à nação a Unidade INDMAX na Refinaria Bongaigaon da Indian Oil, o Tanque
Secundário da Indian Oil Limited em
Madhuban, Dibrugarh e uma Estação de
Compressor de Gás na Vila Hebeda, Makum,
Tinsukia. O projecto conduzirá uma era de
energia, segurança, prosperidade, e abrir-se
a vias brilhante de oportunidade para a juventude local.



A unidade INDMAX na Refinaria de
Bongaigaon da Indian Oil aproveita a tecnologia desenvolvida internamente pela Indian
Oil-R&D ( Pesquisa & Desenvolvimento) para produzir um maior rendimento de GLP
( gás liquefeito de propano) e gasolina de
alto octanagem a partir de matérias-primas
pesadas.



Foi construída no Campo da Petrolífera India Limited, segundo tanque para o armazenamento seguro de cerca de 40.000 Kilo
Litros de Petróleo Bruto, e para a separação
de água de formação do Petróleo Bruto
Úmido. O projecto de 490 milhões de Rs
terá também uma unidade de desidratação
com uma capacidade operacional de 10.000
Kilo Litros por dia.

Todos os projectos em Tamil Nadu são o resultado de esforços conjuntos das nossas
políticas e iniciativas consistentes para o
crescimento sustentável da Índia.

www.indembangola.gov.in
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Sector Petrolífero e Gás na Índia

A Índia surgiu como o centro de refinaria e
planeia aumentar a sua capacidade de
refinação para 400 MMTPA até 2025

Incentivos para os Sectores da Energia,
Petróleo e Gás Natural no Orçamento da
União 2021-22



Um plano de distribuição de energia em que
os utilizadores finais podem escolher entre
entidades estatais e privadas está na bigorna
(poder de escolha).



Um gasto de 3,05,984 milhões de Rs (41,94
bilhões de dolares Norte Americano) ao
longo de 5 anos terá como alvo a DISCOMS,
contagem inteligente pré-paga, separação
dos alimentadores e a actualização dos
sistemas.



O Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY),
lançado pelo Primeiro-Ministro no dia 01 de
Maio de 2016, distribuiu 50 milhões de
ligações de GPL( gás liquefeito de propano)
para as mulheres de famílias abaixo da linha
da pobreza e será alargado a 1 milhão de
novos beneficiários e 100 outros distritos
serão acrescentados à rede de distribuição
de gás da cidade.



Um Operador de Sistema de Transporte de
Gás atendendo a capacidade de transporte
comum em duto o que é gás natural devem
ser estabelecidos gasodutos.



Os Territórios da União de Jammu & Kashmir
deverão receber um gasoduto de gás
natural.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola



A capacidade actual de refinação da Índia é
de 249 MMTPA, composto por 23
refinarias— 18 no sector público, 3 no
sector privado e 2 de empresa comum. A
Indian Oil Corporation (COI) é a maior
empresa nacional de refinaria com uma
capacidade de 80,7 MMTPA.



As três maiores empresas - IOC, Bharat
Petroleum Corporation (BPCL) e Reliance
Industries (RIL) - contribuem cerca de 66,7%
da refinação da produção total da Índia no
ano fiscal de 2018 – 19



Actualmente cerca de 16,788 km de gás
natural gasoduto está operacional e cerca
de 12,672 km de gasodutos estão em
desenvolvimento.



A Índia tem testemunhado um aumento
constante na produção e no consumo de
produtos petrolíferos ao longo dos anos.



A produção de produtos petrolíferos foi de
150 MMT durante os meses de Abril Outubro de 2019-20.

@IndiainAngola
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Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana

Fundo






Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) é
a Missão Nacional para a Inclusão Financeira
para garantir o acesso aos serviços
financeiros, nomeadamente, Banca /
Poupança e Contas de Depósito, Remessas,
Crédito, Seguros, Pensões de forma acessível

Conquista nas contas PMJDY em 19 de
Agosto de 2020



Número total de contas PMJDY: 40.35
milhões; Contas rurais PMJDY: 63.6%, As
contas das mulheres PMJDY: 55.2%



Durante o primeiro ano do plano, contas
PMJDY de 17,90 milhões foram abertas


Objectivos

Aumento contínuo no número de contas sob
PMJDY

Garantir o acesso a produtos e serviços
financeiros a um custo acessível

Cenário actual

Utilização de tecnologia para reduzir os
custos e ampliar o seu alcance
Extensão
de
características

PMJDY

com

Novas



O Governo decidiu alargar o programa
PMJDY de forma abrangente para além de
28.8.2018 com algumas modificações



Mudança de foco de "Todas as Famílias"
para Todos os Adultos Sem Bancos "



Seguro de cartão RuPay – fará cobertura de
seguro acidental grátis em cartões RuPay
aumentada de 1 lakh Rs para 2 lakh Rs para
contas PMJDY abertas após 28.8.2018

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola



Missão Nacional para Inclusão Financeira,
completa seis anos de implementação bemsucedida em Agosto de 2020.



Mais de 40,35 milhões de beneficiários
bancados sob PMJDY desde o seu início, no
valor de 1,31 milhões lakh Rs.



63,6% Contas rurais PMJDY; 55,2% Contas de
mulheres PMJDY.



Sob o PM Garib Kalyan Yojana, um total de
Rs. 30,705 milhões foram creditados em
contas pertencentes as mulheres, nas conta
PMJDY durante o período de Abril-Junho de
2020.



Cerca de 8 milhões titulares de conta PMJDY
recebem Transferência Directa de Benefícios
(DBT) do Governo sob vários planos.

@IndiainAngola
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CULTURA E TURISMO

Manipur

Tripura

Manipur está estrategicamente localizada no
Nordeste da Índia, na fronteira com Mianmar. E
Pode ser denominado como um presente da Natureza para a humanidade. Manipur é também o
berço do Pólo Moderno e os habitantes locais
chamam esse jogo de ‘Sagol Kangjei’.

Tripura, situada em uma ponta do Nordeste da
Índia, floresce com as generosidades da natureza,
mas a beleza do estado é intensificada por seus
recursos humanos, por um lado, e por outro a sua
rica tradição cultural.

É o local de nascimento de Raas Lila - uma forma A cultura popular dos povos tribais e não tribais do
renomada de dança clássica que foi criada por estado constitui a espinha dorsal da tradição
Maharaja Bhagyachandra.
cultural de Tripura.

A arte performática como o Pung Cholom é muito O Museu Tribal do Estado de Tripura está
apreciada em todo o mundo.
localizado nas instalações do Instituto Cultural e

de Pesquisa Tribal em Agartala.

www.indembangola.gov.in
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Bharat Darshan

Festival e Cozinha do Mês

Basant Panchami

Manipuri Khichdi é servido
durante o festival Rath
Jatra. Eles servem esta
receita de mastigar em
folhas de lótus e levam sua
experiência alimentar a um
nível totalmente novo!

Basant Panchami ou Vasant Panchami é um
festival auspicioso que é celebrado na Índia para
marcar a preparação para a chegada da
Primavera. Celebra-se no quinto dia do mês de
Magh no calendário hindu, ou seja, entre Janeiro
e Fevereiro.
É dedicado à Deusa Saraswati, que é
considerada como o símbolo da aprendizagem e
das capacidades musicais e artísticas.
Neste dia, as mulheres vestem as sarees
amarelas tradicionais oferecendo flores uma a
outra, as crianças participam em programas nas
suas escolas e as famílias partilham Prasad.
Este ano, este festival foi celebrado no dia 16
Fevereiro de 2021.

Manipuri Khichdi
Pela Sra, Pallavi Redkar

Manipuri Khichdi é um prato principal delicioso
originário de Manipur, um dos sete estados da
parte nordeste da Índia. Manipur está localizada
perto da parte oriental da Índia, que faz
fronteira com a Birmânia. Eles consomem
principalmente ingredientes frescos e cultivados
em casa. É preparado com arroz basmati, daal,
cebola, amendoim cru e especiarias como
cardamomo verde e folhas de louro.

www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

Este khichdi é combinado com o tradicional Ootti
(curry de ervilha branca)


Tempo de preparação: 15 minutos
 Tempo de cozedura: 15 minutos
 Tempo total: 30 minutos
 Porções: 2 a 3 pessoas
INGREDIENTES


1 Copo de Arroz Basmati



1/4 Copo de Lentilhas de Pombos Amarelas
Toor Dal 1



Cebola pequena cortadas ou picadas



1 colher de chá de Pasta de Gengibre e Alho



1 colher de chá de sementes de cominho



2 colheres de sopa de amendoins fritos



2 Cardamomo Verde



2-3 Cravo-da-índia



1 Pequena Folha de Louro



2 Pimentas Vermelhas Inteiras



2 Colheres de sopa. Ghee



1/2 colher de chá de Açafrão em pó



Sal para saborear

Instruções
 Lavar e mergulhar o arroz e o dal por 15
minutos.


Ferver toda água e transferir para panela de
pressão com 2 chávenas de água, sal e
açafrão em pó.



Cobrir com tampa e cozinhar até amolecer
ou seja 3-4 assobios.

@IndiainAngola
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ASANA DE YOGA ( PUSTURA) DO MÊS

Vrushabhasana

Shwanasan

Esta postura dá uma pressão positiva sobre
a articulação da anca e músculos da anca. A
ásana é feito de ambos os lados.



Prós
Os músculos da anca são fortalecidos



Articulação da anca e articulação do
joelho torna-se flexível com a prática
regular desta Ásana.





Uma vez que o corpo se torna estável,
a mente atinge a firmeza.



Com prática regular, a concentração
melhora à medida que se pode
experimentar tranquilidade na postura
final.



Melhora a
muscular.

Esta postura ajuda a reduzir o depósito
de gordura na cintura.

Contras


pose de cão.
Equilibrar o corpo por um lado e uma
perna. mão direita - esquerda perna e
depois mão esquerda - perna direita.

Prós





Esta é uma ásana de

Os que têm joelhos rígidos ou têm dores
nos joelhos devem praticar esta postura
sob a supervisão do professor de Yoga.
Aqueles que sofreram cirurgia no joelho
de substituição não deve fazer esta
Ásana.

coordenação

neuro-

Contras


Os que têm articulações rígidas do
joelho ou que têm a dor nos joelhos
devem evitar esta postura.



Não deve haver pressa em atingir a
postura.

Cortesia: https://www.instagram.com/_young.again_/
www.indembangola.gov.in
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Conselho de Ayush do Mês
O exame de pulso (Nabz) na medicina Unani é utilizado
pelos médicos para ajudar a diagnosticar diferentes
estados do corpo - saúde, doença e estado intermédio.
Um médico Unani experiente pode facilmente
diferenciar entre um pulso normal e um pulso de
temperamento alterado.
O diagnóstico é principalmente observado nos seguintes
dez parâmetros: Volume, Força, Velocidade, Plenitude,
Temperatura,
Taxa,
Igualdade,
Consistência,
Regularidade, Ritmo.

Calcanhares doloridos e rachados são uma condição
comum da pele, especialmente durante o inverno. Em
alguns casos, pés secos e rachados podem causar
infecção ou tornar o caminhar doloroso.
A naturopatia sugere o seguinte regime para prevenir e
curar calcanhares rachados:


Mergulhar os pés em água morna ou quente
durante 10 a 15 minutos e esfregar com uma bucha
para remover as células mortas.



Farinha de aveia, mel, sal marinho e amêndoa
podem ser usado como esfoliante.



O óleo de coco pode ser aplicado nos pés depois
esfregar para mantê-los suaves e hidratados.

A dor aguda em várias articulações (Waja-Ul-Mafasil) é
mais frequentemente causada por inflamação, gota ou
surto de um distúrbio articular crônico.
Além disso, por vezes, a inflamação das articulações
pode ser suficientemente grave para causar febre.
O Sistema Unani de Medicina recomenda seguintes
medicamentos que devem ser tomados sob a
supervisão de um médico registado na Unani para uma
gestão eficaz da dor:
Habb-e-Suranjan, Habb-e-Muqil, Qurs Mafasil, Majoon
Suranjan, Majoon Jograj Gugal.

www.indembangola.gov.in
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Actividades no mês de Fevereiro
Sua Excelência Embaixadora, Sra. Pratibha Parkar
visitou ENDIAMA e encontrou-se com Sr. José Manuel
Ganga Júnior, Presidente do Conselho de
Administração da, ENDIAMA no dia 19 de Fevereiro
de 2021. Ambos os lados reviram a cooperação no
sector mineiro e abordaram em trilhar novos
caminhos para aumentar o comércio e investimento
em áreas de mineração e infra-estruturas.

A Embaixadora Pratibha Parkar juntou-se ao
lançamento do Women's India- Angola Business
Council (Conselho Empresarial Feminino Índia-Angola)
organizado pela WICCI (Câmara de Comércio e
Indústria das Mulheres Indianas) no dia 20 de
Fevereiro de 2021. Uma boa iniciativa que visa
aproximar as mulheres de negócios de ambos os
países para o benefício de ambas as nações.

Prosseguindo com a intensificação da agenda de
cooperação, Sua Excelência Pratibha Parkar,
Embaixadora reuniu-se com Sua Excelência, Jomo
Fortunato, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente
no dia 23 de Fevereiro de 2021 e abordaram sobre
uma vasta gama de questões relativas a cooperação
bilateral nas áreas da Cultura, Turismo e Ambiente.

Sua Excelência Embaixadora, Pratibha Parkar reuniuse com Sua Excelência Sr. Manuel Homem, Ministro
das Telecomunicações, Tecnologias de Informação, e
Comunicação Social da República de Angola no dia 24
de Fevereiro de 2021 e analisaram a cooperação
bilateral nas áreas de Tecnologias de Informação e
Telecomunicações. Ambas as partes concordaram que
existe potencial para uma maior cooperação neste
sector, incluindo nas áreas de Governação
Electrónica, Espacial e capacitação.

Embassy of India
Luanda, Angola
www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

No. 47, Rua Comandante Nzaji, Alvalade,
Luanda , Angola

@IndiainAngola
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Próximos
PRÓXIMOS Eventos
EVENTOS


O encontro da Conferência Anual da Câmara de Comércio e Indústria da Índia 2021 (Virtual e
presencial)
Um recurso anual estabelecida pela Câmara de Comércio e Indústria da Índia (IMC), Mumbai irá
organizar uma conferência na sexta-feira, 12 de Março de 2021 para fornecer uma plataforma de
trabalho para que os intereçados indianos e mundial se reunirem e debatam, partilhem ideias e
explorarem potenciais oportunidades de investimento e colaborações nas áreas de Infra-estruturas
Inteligentes e Tecnologia Verde. As empresas interessadas podem registar-se no link https://
www.imcnet.org/events-950 ou contactar a Sra. Vanita Ghuge em vanita.ghuge@imcnet.org para mais
detalhes.


Technotex 2021-Phygital (Físico mais Digital)
Uma Conferência e Exposição Global sobre técnicas têxteis, está a ser organizada conjuntamente
pelo Ministério dos Têxteis, Governo da Índia e Federação da Câmara de Comércio e Indústria da Índia
(FICCI) de 17-19 de Março de 2021.Technotex é um dos maiores eventos compostos da indústria
têxtil técnica da região Ásia-Pacífico. O ponto de contacto para facilitar a participação da indústria no
Technotex 2021 é o Sr. Sudhanshu Gupta(E: sudhanshu.gupta@ficci.com; M: +91 9873311557). Mais
informação sobre o evento está disponível em www.technotexindia.in.


Sector de Serviços BSM (Encontro de Comprador e Vendedor) (Plataforma Virtual)
Uma Semana de Encontro de Compradores Vendedores no Sector de Serviços de 22 a 31 de Março
de 2021 está a ser organizado pelo Conselho de Promoção de Exportação de Serviços (SEPC) da Índia,
criado pelo Ministério do Comércio e Indústria que tem o mandato para promover as exportações
de serviços de 17 sectores incluindo outros, como: Hotelaria e Turismo, Saúde, Transportes,
Contabilidade e Finanças, Entretenimento, Serviços Jurídicos, Construção e Engenharia, Ambiente,
Serviços de Tecnologias de Informação, Comunicação, Serviços Educativos, etc. Os delegados
empresariais interessados de Angola podem registarem-se no seguinte link: http://sepcevents.com/
buyer


I- para Africa 2021 (Plataforma Virtual)
Organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Indo Africana um mega evento anual de 16 de
Fevereiro de 2021 em diante com o tema "África em 2030" - é uma oportunidade para o sector
privado de promover os negócios em África. Tem como objectivo criar uma plataforma de comércio
eletrónico apresentando as empresas indianas de MPME em fase de arranque, mulheres empresárias
e irão promover produtos e negócios indianos para Angola e países africanos em 30 sectores, entre
outros, incluindo Mineração, Agricultura, Imitação e Joalharia, Água e Energia, Automóvel,
Construção, Energia Solar e Renovável, Banca e Finanças, Pescas, Petróleo e Gás. Tecnologias de
Informação e TICTecnologias de Investigação Científica , Cuidados de Saúde, Hospitabilidade e
Turismo.As empresas angolanas são bem-vindas ao evento, acedendo ao link https://
www.indoafrican.org/i-for-afrika/

PERGUNTA DO MÊS
Qual dos seguintes é o Animal Aquático Nacional da Índia?
(A) Cavalo-marinho
(B) Estrela do mar
(C) Pinguim
(D) Golfinho de rio
Resposta do questionário do mês passado: (C) Vande Mataram

Embassy of India
Luanda, Angola
www.indembangola.gov.in

IndiainAngola

No. 47, Rua Comandante Nzaji, Alvalade,
Luanda
Luanda ,, Angola
Angola
@IndiainAngola

India_in_Angola

13

