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Nona Edição do 

Boletim Informativo  

Embaixada da Índia, 

Luanda 

Do Gabinete da Embaixadora 

Caros leitores, 

 

A edição de Abril do nosso boletim informativo mensal 'Bharat Darshan' é a 

nona edição desde que iniciámos esta nova iniciativa de o manter 

informado sobre o desenvolvimento positivo na Índia, bem como as 

diferentes facetas da cultura indiana. A jovem geração da Índia está a 

crescer num ambiente de competividade dos exames escolares. Esta é a 

época dos exames na Índia. Preocupados com o desenvolvimento global da 

geração futura o nosso Prime Ministro teve interacções com estudantes, 

pais e professores, denominada 'Pariksha Pe Charcha'. Existem diferentes 

calendários seguidos em diferentes partes da Índia. Como resultado, os 

indianos que residem em diferentes estados têm estado a celebrar 

tradicionalmente o novo ano em épocas diferentes. No mês de Abril alguns 

dos estados da Índia celebraram o novo ano. Uma dessas auspiciosas 

celebrações do novo ano foi Bihu em Assam, que coincidiu com o tema dos 

estados para este mês. A Sra. Pallavi Redkar deu-nos uma receita 

interessante de Ghila Pitha, um lanche preparado especificamente para 

Bihu em Assam. Estamos gratos à Sra. Manisha Chitnis (http://

www.instagram.com/_young.again_) que ensina-nos duas novas Yogasanas 

todos os meses. Incluimos também as nossas características regulares da 

economia indiana, Ayurveda e pergunta do mês. As suas sugestões, 

comentários e feedback são bem-vindos. Cada boletim informativo será 

também publicado no nosso website (www.indembangola.gov.in) página 

do Facebook(@indiainangola2019) Twitter (@IndiainAngola) e Instagram 

(@india_in_angola). 

 

Com os melhores cumprimentos. 

Pratibha Parkar 

Embaixadora da Índia na República de Angola 

 
Working hours: Monday to Friday: 0900 hrs. to 1730 hrs 

Address: Four Villas Condominio, Villa No. 4, Av. Principal de Talatona (Avenida Samora Machel), Talatona, Luanda, Angola 
Email: amboff.luanda@mea.gov.in, Tel. 941564851/941564887/941565957/941566132 

mailto:consular.luanda@mea.gov.in
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Startup India 

Iniciativas Governamentais para o Desenvolvimento Empresarial 

Sob as directrizes de Sua Excelência Primeiro Ministro, o Conselho de 

Investigação Científica e Industrial (CSIR) iniciou os esforços para 

desenvolver uma base de dados e uma plataforma virtual para trazer a 

nível da Comunidade Indiana no Global e C&T para abordar os desafios / 

problemas da sociedade indiana. 

A plataforma virtual e o portal, é chamado de PRABHASS, o que significa 

um raio de luz, e é um acrónimo de "Pravasi Bharatiya Academic". e 

Scientific Sampark - Integrando a diáspora indiana com a Mãe Terra". 

PRABHASS está a ser desenvolvido com esforço colaborativo de todos os 

principais Ministérios / departamentos científicos e o Ministério das 

Relações Exteriores da Índia com a seguinte Visão e Objectivos: 

 

AGNIi - Acelerando o Crescimento das Inovações da Nova Índia - é 

um programa do Gabinete do Conselheiro Científico Principal do 

Governo da Índia, e uma Missão sob a égide do Primeiro 

Ministro Conselho Consultivo de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(PMSTIAC). AGNIi convoca os melhores tecnólogos da Índia e as 

suas tecnologias prontas para a implantação - de empresas 

mistas e laboratórios - com utilizadores de tecnologia de ponta 

de empresas indianas e globais, governo, e sectores sem fins 

lucrativos.                                                                                                www.agnii.gov.in  

AGNIi (Acendendo ideias) Levando a sua inovação ao mercado 

Plataforma Digital: PRABHASS 

A VISÃO é Servir como Plataforma Digital Nacional para colaborar eficazmente com a Comunidade Indiana 

Global de C&T para promover colectivamente o crescimento inclusivo na Índia, reforçando o ecossistema 

de inovação indiano e contribuindo para a construção da nação. 

Startup Índia é uma iniciativa emblemática do Governo da Índia, destinada a construir um ecossistema 

forte que é propício ao crescimento de empresas em fase inicial, para impulsionar o crescimento 

económico sustentável e gerar oportunidades de emprego em larga escala. O Governo, através desta 

iniciativa, visa capacitar as empresas em fase  inicial de crescimento através de inovação e do design. 

Vários programas foram empreendidos desde o lançamento da iniciativa a 16 de Janeiro de 2016, por Sua 

Excelência Primeiro Ministro, para contribuir a sua visão de transformar a Índia num país de criadores de 

emprego em vez de pessoas à procura de emprego. Estes programas têm catalisado a diversidade de 

cultura, com as empresas em fase inicial a obterem reconhecimento através da iniciativa Startup India e 

de muitos empresários que aproveitam os benefícios de começar o seu próprio negócio na Índia. 
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Cultura e Turismo 

Lugar do Mês:ASSAM 

Situado no Nordeste da Índia, Assam é o ponto de encontro de diversas culturas dota-

das de uma beleza natural encantadora e pitoresca. O Estado é adornado com belas e 

exuberantes coberturas de vegetação, uma cadeia de montanhas e rios, principalmente 

o Brahmaputra e o Barak. Tem sido o lugar vivo de várias raças, tribos e grupos étnicos 

desde tempos imemoráveis. As sínteses dinâmicas e assimilação das raças fazem Assam 

rico e glorificado. 

Parque Nacional de Kaziranga - Um Património Mundial, o parque acolhe dois terços de maiores  rinoce-

rontes do Mundo e também ostenta a mais alta densidade de tigres entre as áreas protegidas do mundo e 

foi declarada Reserva do Tigre em 2006. O parque é o lar de grandes populações de elefantes reprodutores, 

búfalos selvagem de água e veados do pântano. 

Bagurumba / Dança da Borboleta  é a dança folclórica da 

tribo indígenas bodo de Assam. Esta dança é caracterizada 

por passos lentos e alongamentos elegantes de mão com 

cores dokhona (um pedaço de pano exclusivo da cultura 

bodo). Acompanhado por música rítmica, enquanto os 

dançarinos saltam e balançam, dobram-se e desencon-

tram, e por vezes a paralização posa de modo a parecer 

com uma borboleta. 

Sericultura Florescida - indústria de Assam e teares manu-

ais são quase sinónimos e não seria errado dizer que 

todas as famílias das aldeias de Assam possuem uma 

máquina de tecelagem. Popularmente conhecida como a 

"Manchester do Este", Saulkuchi, localizado a 30 km de 

Guwahati, é uma aldeia de tecelagem de seda. Este centro 

têxtil produz a melhor seda de qualidade em Assam. 

Primeiro Pavilhão Desportivo - Acredita-se que seja um 

dos mais antigos anfiteatros sobreviventes na Ásia, isto 

duplicou o armazenamento, foi construído um pavilhão 

desportivo de estrutura octogonal alongada pelo rei 

Ahom Pramatta Singha como uma casa de lazer para as-

sistir e desfrutar de jogos ao ar livre. 
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Festival do Mês-Bihu 

Esta é a época do ano em que o fervor festivo prende todo o 

estado. Para onde quer que vá, o som de dhol, pepa, gogona e 

canções eufóricas de bihu hipnotizam o corpo e a alma. Como 

prática, durante Bihu um grupo de rapazes revestidos com o 

tradicional Assamês vestir Bihu de porta em porta para um 

gesto de apreço. Esta tradição ou prática é chamada husori. 

Rongali ou Bohag Bihu (festival da felicidade) é celebrado du-

rante o mês de Abril por ocasião do Ano Novo Assamês e mar-

ca o início da época da colheita. Celebra-se durante dois dias o 

primeiro dia de Rongali Bihu conhecido como Goru Bihu que 

começa com a lavagem e adoração das vacas e o segundo dia 

chamado manuh bihu é a habitual celebração da alegria. Este 

ano, o festival foi celebrado  no dia 14-20 de Abril de 2021. 

As pithas tradicionais e petiscos continuam a acrescentar um 

encanto ao festival de Bihu. A prática de dar Bihuwan ou gam-

ocha (toalha tradicional Assamense) aos mais velhos durante o 

Bihu é parte integrante da cultura Assamense. 

Como mencionado na edição de Janeiro, há vários festivais de Colheita celebrados em diferentes partes 
da Índia. Do qual Bihu é o Festival da Colheita celebrado em Assam. No momento em que se menciona a 
cultura assamense, um grupo de pessoas vibrantemente vestidas dançando energeticamente às batidas 
de Dhol (um tipo especial de tambor) vem em mente. Bihu não é apenas um festival, mas sim um senti-
mento de alegria para todos os assamenses. Não é apenas felicidade, este festival ensina todos os as-
samenses a celebrarem também a tristeza. Celebrado por 65 tribos diferentes de Assam, este festival da 
Primavera é realizado três vezes por ano. 
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Conselho de  Ayush do Mês 

O Dia Mundial da Saúde é um dia de sensibilização mundi-
al para a saúde observado todos os anos  no dia 7 de 
Abril, sob o patrocínio da Organização Mundial da Saúde.  

No entanto, numa altura em que a Covid 19 está em fúria 
em todo o mundo com a contagem de mortos a atingir 
cerca de 3 milhões de pessoas, o Dia Mundial da Saúde é 
realmente importante para criar consciência sobre 
#hábitos saudáveis. 

Juntamente com a vacinação, é imperativo que contin-
uemos a seguir as orientações necessárias da Covid 19, 
juntamente com práticas saudáveis para melhorar o com-
bate à doença no nosso corpo, capacidade que incluem 
Manter o Distanciamento Social, Usar uma mascarar, 
lavar as mãos frequentemente, vacinar-se, etc. 

Existem quatro modos de tratamento no sistema Unani 
de medicina. 

Estes são aconselhados de acordo com Mizaj 
(temperamento) do paciente, temperatura do fármaco e 
o tipo de doença. 

O sistema da medicina Unani segue quatro modos de 
tratamento para tratar de doenças, como: a Dietoterapia 
(Ilajbil Ghiza), Terapia Regimental (Ilajbil Tadbeer), Farma-
coterapia (Ilajbil Dawa) e Cirurgia (Ilajbil Yad). 

 

A anemia é uma condição na qual faltam glóbulos ver-
melhos saudáveis em quantidade suficiente para trans-
portar oxigênio adequado para os tecidos do corpo. 

Uma quantidade baixa de glóbulos vermelhos (hemácias) 
pode causar uma variedade de sintomas e complicações 
de saúde. 

Fadiga, fraqueza, falta de ar, perda de apetite são alguns 
sintomas comuns de Anemia. 

Aqui estão alguns Medicamentos Unani comuns que po-
dem ser utilizado sob a supervisão de um médico 
registado na Unani para o tratamento da anemia: Sharbat 
Faulad, Majun Dabidul Ward, Sharbat Ward e Dawa-ul-
Kurkum. 
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Yoga Asana (postura) do Mês 

Padmasana é uma das posturas meditativas. 
Postura de lótus. Na postura final, é possível 
manter as palmas das mãos em Gyana mudra, 
Padma mudra ou Drona mudra. 

Prós 

- A Prática regular e prolongada desta Asana 
conduz a mente e reduz a sua tendência para 
maravilha. 

- Forma-se o hábito de manter a coluna 
vertebral direita. 

- Os nervos na região da cintura são 
energizados. 

- Em Padmasana os nervos mantem-se 
relaxados, a mente fica em paz e a respiração 
fica mais profunda e firme, o que leva ao 
equilíbrio emocional. 

Contras 

- Os que têm joelhos rígidos ou articulações 
rígidas do tornozelo, deve praticar Ardha 
Padmasana durante alguns dias. Não deve 
haver pressa em realizar esta Asana. 

 

Neste Asana, a posição das pernas é firme como 
o Vajra - a arma adamantina de Indra 
mencionada na mitologia e, portanto, esta Asana 
é chamada de Vajrasana. 

Pros 

- Vajrasan melhora a circulação do sangue na 
região abdominal inferior e mantém a saúde da 
zona genital. 

- Este é a única Asana que pode ser realizado 
após as refeições. A circulação do sangue na 
região das pernas é reduzida e é aumentada zona 
abdominal. Como resultado, ajuda à digestão. 

- Ajuda a eliminar pequenos defeitos da coluna 
vertebral e desenvolve o hábito de manter a 
coluna vertebral no seu estado natural. 

- À medida que o tornozelo se junta e o joelho se 
junta, é esticado, torna os músculos ali flexíveis e 
fortes. 

Contras 

- Os que têm articulações rígidas do tornozelo ou 
joelhos rígidos deve praticar esta asana com 
muito cuidado tendo enconta a sua capacidade. 
Não deve haver pressa em atingir a postura. Caso 
haja dor, dever-se-ia evite este Asana. 

- Aqueles que foram submetidos  à substituição 
do joelho por cirurgia, não deve fazer esta Asana. 

Padmasana (pose de Lótus) Vajrasana (Poste de Trovão) 

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/ 
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Cozinha do Mês:Tel Pitha ou Ghila Pitha (bolinhos fritos de arroz) 

Pela Sra.Pallavi Redkar 

Tel Pitha ou Ghila Pitha (Bolinhos Fritos de Arroz) é uma parte do prato essencial Assamense 
Bihu, que é ligeiramente adoçado com açúcar. O sabor do prato pode ser reforçado adi-
cionando cardamomo, raspa de limão, sementes de erva doce. Ghila Pitha,  é servida como 
um lanche ou como sobremesa depois de um bom almoço. 

 1 chávena de arroz, embebido em água 

 1/2 copo de açucar 

 1/2 colher de chá de pó de cardamomo 

 1 colher de chá de raspa de limão 

 1/2 colher de chá de sementes de erva doce / Saunf 

 1/4 colher de chá de fermento em pó 

 Uma pitada de óleo de sal, para fritar 

 Para fazer Ghila Pitha, mergulhar o arroz na água durante 2 a 3 horas.Uma vez embebido, retira a água 
completamente e seque. 

 Colocar o arroz num moedor e fazer um pó grosso. 

 Pôe cerca de 1/4 chávena de água numa tigela e adicione açucar. Misture bem com a mão para que o 
açucar se dissolva completamente na água. 

 Adicionar gradualmente à farinha de arroz e misturar bem para que não se formem grumos. A massa 
não deve ser dura nem mole, mas apenas o suficiente para segurar e colocar numa panela. 

 Adicionar raspa de limão, sementes de erva doce, sal e fermento em pó e misturar bem. Deixar 
repousar durante 15 minutos. 

 Aqueça óleo numa frigideira profunda ou kadhai para fritar. 

 Lubrificar as palmas das mãos com óleo e formar pequenas bolas. achate um pouco a Ghila Pitha e 
coloquem-nas na frigideira. Fritar de ambos os lados em fogo média até dourar. 

 Ghila Pitha pode ser servida quente ou à temperatura ambiental e também pode ser armazenada em 
recipientes herméticos. 

Tempo de preparação: 10 mins   Tempo de cozinhar: 30 mins 

Tempo total de cozedura: 40 minutos   4 porções 

Ingredientes: 

Método 
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Actividades no mês de Abril 

Sua Excelência Embaixadora, Pratibha Parkar visitou a província de 
Malanje, uma das 18 províncias de Angola e teve um encontro de cortesia 
com Sua Excelência, Norberto Fernandes dos Santos, Governador da 
Província de Malanje na presença de S.E. Embaixador Clemente Camenha, 
Director do Direcção da Ásia  e Oceânia do Ministério das Relações 
Exteriores. A visita destacou o grande potencial e vantagens topográficas 
que Malanje apresenta especialmente o sector da agricultura, sendo rica 
em terras férteis, recursos hídricos suficientes, fornecimento de energia e 
ter um instituto de processamento de alimentos. 

A Embaixada organizou um encontro virtual entre o GJEPC, Empresas 

indianas e ENDIAMA- Empresa Nacional de Diamantes do Estado de 

Angolano sobre as oportunidades de negócio no sector do diamante e da 

mineração. A Embaixada destacou o imenso potencial que existe no sector 

para aumentar o comércio bilateral e o investimento. Sr. Sabyasachi Ray, 

Director Executivo da GJEPC destacou as políticas da Índia e apreciou os 

esforços que estão a ser feitos para aproximar as empresas de um ao outro 

no sector diamantífero e mineiro. 

S.E. Sra. Embaixadora, Pratibha Parkar fez uma visita ao orfanato Mama 

Madalena e informou as crianças sobre a Índia. Ela encorajou a crianças 

para se concentrarem na sua educação. Para comemorar a Índia@75 anos  

da sua independência, a Embaixada teve em cooperação com a 

comunidade indiana, em Angola, organizaram  doação social e um campo 

médico para as crianças do orfanato, no dia 18 de Março no Cazenga.   

Para comemorar a India@75 anos da independência , S.E. a Sra. Pratibha 

Parkar, Embaixadora lançou 'Little Guru', uma aplicação para aprender 

sânscrito num evento em Luanda e convidou os participantes a utilizar e 

promover esta aplicação gamificada para aprendizagem da língua mais 

antiga do mundo. 

S.E. Pratibha Parkar, Embaixadora reuniu-se com S.E. Embaixador Jacinto 

Rangel Lopes Cordeiro Neto, Director da Direcção para Assuntos 

Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores e abordaram  sobre a 

cooperação entre Índia e Angola em vários fóruns multilaterais, incluindo 

na ONU. 
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Economia Indiana 

MGNREGS actuou como um forte pilar para isolar a economia rural do impacto da COVID, gerando um eleva-
do número emprego de 383,8 mil  pessoas por dia durante 2020-21, 44,7 por cento mais alto em comparação 
com o ano anterior. A dotação orçamental para o Regime foi a mais elevada em 2020-21 desde a sua criação 
em ₹ 1,11,500, um salto de 55,5 por cento em relação a 2019- 20. A taxa salarial média diária na Índia, na zo-
na rural subiu 5,8%. durante Maio de 2020 - Janeiro de 2021, em comparação com o ano anterior. Isto signifi-
ca uma procura rural sustentada, dado o crescimento alto no sector agrícola habilmente apoiado por 
MGNREGS. 

As importações também aumentaram 52,9 por cento, atribuído a um forte aumento das importações de ou-
ro e do núcleos (não petrolíferos, não dourados). O défice comercial aumentou de 13,0 bilhões de dólares 
em Fevereiro para 14,1 bilhões de dólares, principalmente devido ao aumento sequencial nas importações 
acompanhadas pelas exportações. No geral, os dados do comércio corroboram a forte recuperação da de-
manda, apesar da escassez de contentores e do aumento no frete. 

As exportações da Índia, assim como as 
importações, recuperaram desde Abril a 
Maio de 2020-21, quando as perturbações 
provocadas pela pandemia tiveram um 
efeito adverso impacto sobre o comércio 
externo. De acordo com as preliminares 
estimativas de Março, a exportação subiu 
até ao mais alto nível mensal de sempre 
em 34 mil milhões de dólares, registando 
um crescimento de 58,2 por cento 
impulsionado por um crescimento 

saudável em sectores-chave como a engenharia, pedras preciosas, jóias e produtos farmacêuticos. 

Panorama Macroeconómico Interno: Cami-
nho firme para a recuperação do sector 
agrícola. O sector agrícola está definido para 
colher uma safra abundante de acordo com 
as 2ª Estimativas Antecipada (AE) para ano 
2020-21. Abençoada pelas monções nor-
mais, a produção de cereais alimentares 
atingiu 303,3 milhões de toneladas – 2 % 
superior as estimativas finais de um ano 
atrás e bateu níveis recordes de produção 
pelo  quinto ano consecutivo. 

O índice de oito indústrias centrais perman-
eceu em zona de expansão em Janeiro no 
AF21 (ano financeiro) com um Aumento 
ano após ano de 0,1 por cento, apoiado por 
crescimento em electricidade, fertilizantes, 
e aço. Produção de cimento, petróleo bru-
to, gás natural, e produtos de refinaria de 
petróleo, no entanto, permaneceu con-
trolado. 
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM ABRIL DE 2021 

O Primeiro-Ministro, Sr Narendra 

Modi, discursando na sessão 

inaugural do Raisina Dialogue 2021, 

em Nova Delhi, isto no dia 13 de 

abril de 2021. 

O Primeiro-Ministro, Sr, Narendra 

Modi interagindo com os estudantes 

durante a Pariksha Pe Charcha 2021, 

através de videoconferência, em 

New Deli no dia 07 de Abril de 2021. 

S.E. Primeiro-Ministro, Sr, Narendra 

Modi, interagindo com os Principais 

Ministros, relativamente da situação 

da COVID-19 e programa de 

vacinação através de 

videoconferência, em Nova Deli no 

dia 08 de Abril de 2021. 

O Primeiro Ministro, Sr. Narendra 

Modi presidiu a reunião de alto nível 

sobre medidas para aumentar a 

oferta de equipamento relacionado 

com oxigénio e oxigénio, em video-

conferência, em New Nova Deli no 

dia 24 de Abril de 2021. 

Nesta interação, ele salientou que Pariksha Pe Charcha não é apenas uma discussão em tempo de exame, 

mas também uma ocasião para falar, entre familiares e amigos, num ambiente descontraído e criar uma 

nova confiança.  

Aqui o Primeiro-Ministro apelou os estados a transmitirem quaisquer sugestões positivas que sejam 

necessárias para que sejam eficazes na formulação de alguma estratégia. PM enfatizou a concentração 

em 'Testar, Rastrear, Tratar',  comportamento apropriado da Covid e Gerenciamento da Covid. 

Nesta conferência, os direitos alfandegários básicos e os direitos de saúde foram dispensados em 

equipamentos relacionados a oxigênio e oxigênio, as vacinas relacionadas à Covid foram isentas de 

direitos alfandegários básicos. Essas medidas irão aumentar a disponibilidade desses artigos, bem como 

torná-los mais baratos. 

PM salientou que os sistemas globais deveriam adaptar-se, a fim de abordar as causas subjacentes e não 

apenas os sintomas. O Primeiro-Ministro apelou a manter a humanidade no centro dos nossos 

pensamentos e acção, e criar sistemas que abordem os problemas de hoje e os desafios de amanhã. 
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Próximos Eventos 

 

Em que ano o Parque Nacional de Kaziranga foi declarado como Reserva de Tigres? 

(a) 2005 

(b) 2006 

(c) 2007 

(D) 2008 
 

 

Resposta da questão do mês passado: a)  Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 

*** 

Pergunta do Mês  

 51ª edição da Feira IHGF de Deli 
 

 O Conselho de Promoção das Exportações de Artesanato (EPCH) estará organizando a 51ª edição da Feira 

Indiana de Artesanato e Presentes (IHGF) em Deli de 19-23 de Maio de 2021, apenas em modo Virtual. O 

EPCH é um organismo de vértice dos exportadores de artesanato para promoção das exportações de 

artesanato da Índia, sendo a Índia um fornecedor fiável de bens e serviços artesanais de alta qualidade. A 

feira IHGF é considerada pelos compradores estrangeiros como "One Stop Sourcing Destination" pelas suas 

exigências de Casa, Estilo de Vida, Moda, Mobiliário e Têxteis. Vídeo da Feira Teaser - https://

www.youtube.com/watch?v=U-iGfvS4Sg&feature=youtu.be. Os interessado, compradores podem 

registarem-se em https://ihgfdelhifair.in/register. Para mais informações sobre o comunicado de imprensa 

acesse o seguinte link: https://ihgfdelhifair.in/virtual/Intlpressrelease/DelhiFair2021.pdf 

 

     Exposição Internacional de Equipamento Ferroviário Plataforma Global de Tecnologia Ferroviária & 

Serviços 
 

 A próxima edição da IREE - 14ª Exposição Internacional de Equipamento Ferroviário (IREE 2021) está 

agendada de 21-23 de Outubro de 2021 em Nova Deli. Estará a ser organizada pela Confederação da 

Indústria Indiana (CII). em associação com o Ministério dos Caminhos-de-Ferro, Governo da Índia. IREE 

serve como Plataforma Global para Tecnologia e Serviços Ferroviários. Este é o maior evento para o Sector 

dos Transportes Ferroviários nesta parte do  mundo. 
 

O evento estará a ser organizado com o envolvimento e participação activa dos caminhos-de-ferro 

indianos, que é a terceira maior rede ferroviária do mundo, operando mais de 12.000 comboios para 

transportar mais de 23 milhões de passageiros por dia ligando cerca de 8.000 estações espalhadas por toda 

a Índia. Os caminhos-de-ferro indianos circulam 7.000 comboios de mercadorias por dia transportando 

mais de 3 milhões de toneladas de carga todos os dias. Com a sua contínua actualização e planos de 

modernização, os caminhos-de-ferro indianos oferecem oportunidades em projectos de corredores 

suburbanos, projectos de comboios de alta velocidade, linhas de carga dedicadas - linhas portuárias/de 

mineração, material circulante incluindo conjuntos de comboios e locomotivas/ vagões e manutenção, 

electrificação ferroviária, sistemas de sinalização, melhoria dos terminais e gestão de terminais de carga e 

desenvolvimento de terminais de passageiros. A pessoa de contacto do CII para o evento é o Sr. Rajesh 

Wadhwa, Director da Confederação da Indústria Indiana, Tel : 91-124-4013875 / 4014060, Email : 

rajesh.wadhwa@cii.in Website : www.ireeindia.com. 

*** 


