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Do gabinete da embaixadora  

Caros leitores, 

Tenho o prazer de apresentar a 20ª edição do boletim informativo 

'Bharat Darshan' para o mês de Março de 2022. No boletim deste mês 

apresentamos o estado de Tamil Nadu. A terra da bela língua tâmil, 

que é a língua mais antiga do mundo, tem uma rica cultura, património 

e arquitectura. O texto mais antigo da literatura tâmil, também 

conhecido como literatura sangam, tem 2000 anos de idade. Cerca de 

33.000 templos antigos, muitos com pelo menos 800 a 2000 anos, 

encontram-se espalhados por todo o Tamil Nadu. Recheado de 

arquitectura complexa, variedade de esculturas, e ricas inscrições, os 

templos permanecem a própria essência da cultura e do património 

tâmil Nadu. Março foi o mês das mulheres e também da estação da 

Primavera. Organizámos um programa de gala para as mulheres 

indianas e angolanas de Luanda para comemorar o Dia Internacional 

da Mulher. Celebrámos também Holi, o festival da Primavera, com 

muito fervor. Há uma grande variedade de arroz, lentilhas e 

variedades de vegetais na cozinha tâmil. Agradecemos à Sra. Pallavi 

Redkar por nos ter fornecido uma receita de prato popular de tâmil 

'Idli'. Facultamos também informação sobre as duas  asanas de Ioga 

Bhadrasan e Matsyendrasan pela Sra. Manisha Chitnis '(http://

www.instagram.com/ _young.again) para o manter em forma e 

saudável, juntamente com algumas dicas de Ayush. . As suas 

sugestões, comentários e feedback são bem-vindos. Cada boletim 

informativo será também publicado no nosso website 

(www.indembangola.gov.in) página do Facebook 

(@indiainangola2019) Twitter (@IndiainAngola) e Instagram 

(@india_in_angola) 

Com os melhores cumprimentos. 

Pratibha Parkar 
Embaixadora da Índia na República de Angola 
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O Total de inscrições sob a Pensão Atal Yojana, que é voltada a 

trabalhadores em sector não organizado, ultrapassou a marca dos 4 milhões 

até ao final de 2021-22, disse a PFRDA . Mais de 99 milhões de contas APY 

foram abertas durante o ano fiscal de 2021-22, levando o número de 

subscritores para 4,01 milhões no final de Março de 2022, disse a 

Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento do Fundo de Pensão (PFRDA) 

num comunicado. 

 

O regulador de fundo de pensão disse que o APY tinha visto este tremendo 

sucesso devido à participação activa de todas as categorias de bancos. Cerca 

de 71% das inscrições de bancos do sector público (PSB), 19% de bancos 

rurais regionais (RRB), 6% de bancos do sector privado, 3% de bancos de 

pagamento e pequenos bancos financeiros (SFB). 

Economia Indiana 

Os subscritos sob a  contam 

com a marca de 4 milhões  

até Março de 2022 

O RBI em 08.03.22 lançou a UPI para telefones de recursos denominados 

UPI123pay. O governador do RBI Shaktikanta Das lançou o UPI123pay e também 

lançou uma linha de apoio ao cliente 24x24 para pagamentos digitais em Mumbay. 

Esta nova iniciativa do RBI facilitará a utilização do UPI com texto e permitirá aos 

utilizadores de telefones comuns realizem várias transacções financeiras 

e não financeiras sem problemas. A linha de apoio ao cliente 24x24 dará 

uma oportunidade de fornecer soluções a várias questões sobre 

pagamentos digitais.  A RBI lança a linha de apoio UPI123pay e 24x24 

para pagamentos digitais em Mumbai. 

 
A RBI 

lança a linha de apoio UPI123pay e 

24x24 para pagamentos digitais em 

Mumbai. 

A Ministra das Finanças Nirmala Sitharaman afirmou que a economia digital 

da Índia deverá registar um crescimento exponencial para 800 bilhões de 

dólares até 2030, em virtude da crescente penetração da Internet e do 

aumento dos rendimentos.  Ela disse que a Índia tem mais de 6.300 fintechs, 

das quais 28% são em tecnologia de investimento, 27% em pagamentos, 16% 

em empréstimos, e 9% em infra-estruturas bancárias, enquanto mais de 20% 

são em outros campos. Falando virtualmente para à Associação de Ex-alunos 

do IIT em Mumbay no dia 12.03.22, Sitharaman disse que a avaliação 

combinada da indústria fintech da Índia deverá aumentar para 150 bilhões 

de dólares nos próximos três anos. A Ministra das Finanças disse que a 

maioria dos unicórnios de startups são do sector de fintech e que a fácil 

disponibilidade de financiamento os tem ajudado a crescer. 

Ministra das Finanças, Sitharaman 

diz que a economia digital da Índia 

verá um crescimento exponencial 

para 800 bilhões de dólares até 2030 

Recentemente, o Governo indiano revelou a Nova Política de Hidrogénio Verde 

da Índia ao abrigo da Missão Nacional de Hidrogénio. A missão visa ajudar o 

governo a cumprir o seu objectivo climático e a tornar a Índia um centro de 

hidrogénio verde. Existe um consenso crescente em todo o mundo de que é 

necessário tomar medidas concertadas para reduzir o aquecimento global para 

níveis inferiores a 2o C e, se possível, para o limitar a 1,5o C acima dos níveis pré-industriais. A transição para o 

Hidrogénio Verde e a Amónia Verde é um dos principais requisitos para a redução das emissões. O hidrogénio 

como vector energético tem um papel vital na diversificação das energias renováveis em sectores económicos 

chave, aumentando a quota das energias renováveis no cabaz eléctrico, permitindo transportes limpos, e 

indústrias descarbonizadoras como fertilizantes, químicos, petroquímicos, ferro, e aço. 
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Economia indiana 

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO NO SECTOR AUTOMÓVEL DA ÍNDIA 

Perspectiva 

A Índia é o 5º maior mercado mundial de veículos. Espera-se que a Índia seja o terceiro maior mercado 

automóvel do mundo em termos de volume até 2026. 

 

A indústria automóvel da Índia, fabrica actualmente 22,7 milhões de veículos, incluindo Veículos de 

Passageiros, Veículos Comerciais, Três Rodas, Duas Rodas, e quadriciclos em Abril-Março de 2020, dos quais 

4,1 milhão são exportados. A Índia detém uma forte posição na arena internacional de veículos pesados, 

sendo o maior fabricante de tractores, segundo maior fabricante de autocarros, e terceiro maior fabricante 

de camiões pesados do mundo. 

 
Espera-se que o mercado EV (Veículos eléctrico ) cresça a uma CAGR( Taxa de Crescimento Anual 

Composto) de 44% entre 2020-2027 e espera-se que atinja 6,34 milhões de unidades de vendas anuais até 

2027. A indústria EV criará cinco milhões de empregos directos e indirectos até 2030. 

 

Foi identificada uma dimensão de mercado de 50 bilhões de dólares para o financiamento de EV em 2030, 

cerca de 80% da dimensão actual da indústria de financiamento de veículos a retalho da Índia, no valor 

actual de 60 bilhões de dólares. A indústria indiana de veículos de passageiros deverá registar um 

crescimento de 22% - 25% no ano fiscal de 2022. A Indústria Automóvel da Índia vale mais de 100 bilhões 

de dólares e contribui com 8% da exportação total do país e representa 2,3% do PIB da Índia, estando 

previsto que se torne a 3ª maior do mundo até 2025. 100% de IDE permitido por via automática. 

CENÁRIO DA INDÚSTRIA 

A produção anual da Índia no ano fiscal de 2021 foi de 22,7 milhões de veículos e 13 milhões de veículos de 

Abril a Outubro de 2021. No mercado Automóvel na Índia, os veículos de duas rodas e de passageiros 

representaram 81,2% e 14,6% da quota de mercado, respectivamente. As vendas de automóveis de 

passageiros são dominadas por automóveis pequenos e de tamanho médio. 

  

No geral, a exportação de automóveis indianos foi de 4,1 milhão de veículos no ano fiscal de 2021. As 

exportações de automóveis indianos foram de 1.419.430 unidades entre Abril de 2021 e Junho de 2021, em 

comparação com 436.500 unidades em Abril. 2020 a Junho de 2020. 

PLANO DE INCENTIVOS LIGADOS À PRODUÇÃO (PLI)  

O Gabinete da União presidido pelo Primeiro Ministro, Sr. Narendra Modi, anunciou o Plano de 

Incentivo à Produção-Ligada (PLI) nos sectores Automóveis e Componentes Automóveis. O plano 

oferece incentivos financeiros para impulsionar o fabrico nacional de produtos de Tecnologia 

Automóvel Avançada e atrair investimentos na cadeia de valor do fabrico de automóveis. As 

licitações para este plano foram encerradas a 9 de Janeiro de 2022. 
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Cultura e turismo  

Lugar do mÊs: TAMIL NADU 

Tamil Nadu é um estado do sudoeste da Índia. A sua capital e maior cidade 

é Chennai, também conhecida como Madras. O estado é o  lugar de origem 

do povo tâmil, cuja língua tâmil - uma das línguas clássicas vivas mais antiga 

do mundo - é muito falada no estado e serve como sua língua oficial. 

Tamil Nadu tem muitas atracções turísticas a pontilhar o seu comprimento e largura, mas os Locais de 

Peregrinação são os melhores lugares para explorar em Tamil Nadu. Numerosos templos antigos, decorados em 

arquitectura Dravidiana, têm atraido os turistas de todo o mundo há séculos. Alguns deles são Patrimônios 

O Templo Arulmigu Meenakshi Amman, também conhecido 

como Templo Meenakshi Sundareshwar, é um templo histórico 

hindu localizado na margem sul do rio Vaigai no templo da 

cidade de Madurai, Tamil Nadu. É dedicado à deusa Meenakshi, 

uma forma de Parvati, e ao seu consorte, Sundareshwar, em 

forma de Shiva. O templo está no centro da antiga cidade de 

Madurai, mencionada na literatura Tamil Sangam, com  o 

templo da deusa mencionado nos textos do século VI - CE. 

O Nilgiri Mountain Railway é um caminho-de-ferro de 1.000 mm de 

largura em Tamil Nadu, construído pelos britânicos em 1908. O 

caminho-de-ferro é operada pela Southern Railway. O mesmo depende 

da sua frota de locomotivas a vapor. A NMR mudou para locomotivas 

diesel no troço entre Coonoor e Udhagamandalam. A população local e 

os visitantes dirigiram uma campanha para regressar às locomotivas a 

vapor nesta secção. Em Julho de 2005, a UNESCO acrescentou  que a 

linha férrea da montanha Nilgiri como uma extensão do Património 

Mundial da Linha Férrea dos Himalaias Darjeeling. 

O lago Kodaikanal, também conhecido como lago Kodai é um lago 

artificial localizado na cidade de Kodaikanal no distrito de Dindigul, em 

Tamil Nadu. Sir Vere Henry Levinge, o então cobrador de Madurai, foi 

fundamental na criação do lago em 1863, no meio da cidade de 

Kodaikanal que foi desenvolvida pelos britânicos e primeiros 

missionários dos EUA. Diz-se que o lago é o marco geográfico e a 

atracção turística mais popular do Kodaikanal. O Concurso de Barcos e 

os Concursos de Flores são uma das características regular na estação 

do Verão que atrai turistas. 
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VÁrias formas  de artes do estado de TAMIL NADU  

Com base no uso destro das armas e na técnica das artes marciais 

indianas, o treino para Silambattam começa com o aperfeiçoamento da 

agilidade física e força do executante. O corpo deve ser condicionado à 

resistência e resistência e o foco é dado à melhoria dos requisitos de 

batalha como flexibilidade, coordenação mãos-olhos, consciência 

cinestésica, equilíbrio e velocidade. A principal arma utilizada é o bastão 

de bambu, cujo comprimento é calculado com base na altura do 

executante. Outras armas importantes utilizadas em Silambattam incluem 

a Maru para empurrar, a foice chamada Aruval, o chicote ou Savuku, a 

espada Vaal, a faca ou Katti, e o porrete ou Sedikuchi. A graciosa e 

combativa dança de Silambattam infunde ensinamentos subtis de disciplina, presença de espírito e camaradagem 

entre outras elevações espirituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pinturas Tanjore são conhecidas pelas suas extravagantes representações de divindades 

usando cores vibrantes e enfeites vistosos, especialmente folha de ouro. Embora a forma de 

arte tenha sofrido várias mudanças ao longo dos anos, continua a ser popular entre os 

amantes da arte até hoje, e inspira muitos artistas com o seu estilo verdadeiramente indiano. 

Bharatanatyam, considerada a forma de dança 

clássica mais antiga da Índia, foi iniciada nos 

templos hindus de Tamil Nadu e acabou por se 

desenvolver no Sul da Índia. A base teórica 

desta forma de dança, que também é referida 

como Sadir, remonta ao texto sânscrito de 

Bharata Muni sobre as artes performativas 

chamado 'Natya Shastra'. Em Bharatnatyam, 

anedotas e histórias de temas religiosos e 

ideias espirituais hindus são ilustradas pelos dançarinos com um trabalho de pés deslumbrante e gestos impressionantes. O 

seu repertório performativo inclui os três aspectos primários das artes performativas, nomeadamente: a dança pura de 

Nritta, a Nritya mais lenta e dramática, e a peça de teatro ou Natya.  Acrescentando abundantemente a toda a 

performance, os acompanhantes incluem o guru, um vocalista ou 'nattuvanar' que normalmente conduz toda a 

performance, música composta por instrumentos como címbalos, uma longa trompa chamada 'nadaswaram', um tambor 

chamado 'mridangam', o instrumento de cordas 'veena' e a flauta. 

Arte Aipan (Uttarakhand) 

Silambattam 

Thanjavur painting 
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Conselho de AyuSH  do mÊs 

A dieta desempenha um papel muito preponderante no nosso 

estado de saúde física e mental. Muitos problemas de saúde 

comuns podem ser prevenidos ou tratados através do consumo 

de uma boa dieta. É necessário seguir os seguintes passos.  

 

Lavar bem os legumes e frutas antes de cozinhar. 

 

Utilizar a cozedura, vaporização, grelhados, etc. como métodos 

de cozedura. 

 

Farinha de trigo integral (sem peneirar) pode ser preparada 

para fazer roti.Roti feito de jowar, bajra, ragi, milho (macca) 

também têm alto teor de fibra. A utilização de pão branco, nan, 

roomali roti e outras preparações de maida deve ser limitada. 

 

É desejável tomar 50-100 gms/dia de fibra, quando cereais 

integrais, leguminosas e vegetais são consumidos diariamente. 

É para nossa vantagem manter os nossos padrões tradicionais 

de cozinha e alimentação. 

 

Aumentar a disponibilidade local de frutas sazonais e 

vegetais de folha verde na dieta. 

Ingredientes do Ayurvedic Khichdi: 1 colher de sopa de azeite; 1 

colher de sopa de cebola picada; 1 colher de sopa de gengibre 

bem picado; 1/2 pimenta verde; 1 colher de sopa de alho bem 

picado; Uma colher de sopa de açafrão; 1/2 colher de chá de 

pimenta preta; Um pouco de água ; 1/2 colher de sopa de 

cominho em pó; 1/2 colher de sopa de coentro em pó; 1/2 

colher de sopa de caril em pó; Uma pitada de heeng; 1/2 xícara 

de arroz basmati demolhado; 1 xícara de moong dal; 1 colher de 

sal; 1/2 xícara de brócolis ou couve-flor; 1/2 xícara de espinafre 

ou couve; 1/2 xícara de aipo (opcional); 1 cenoura picada; 1 

kombu de talo (opcional, é um tipo de alga marinha utilizada na 

culinária japonesa). Evitar em casos de distúrbios ácido-

pépticos. 

 

Como Fazer Khichdi Ayurvédico: Aqueça o azeite numa panela; 

Adicione a cebola e o gengibre; Adicione o alho. Refogue; 

Adicione os pimenta verde; Agora adicione os temperos: 

açafrão, pimenta preta; Põe um pouco de água para que os 

temperos não queimem; Põe o cominho e o coentro em pó; O 

lume deve ser baixo; No final acrescente o heeng; Misture bem; 

Agora põe o arroz; Adicione o moong dal e um pouco de sal;  

Agora põe todos os legumes. Adicione um kombu de talo 

(opcional); Ajuste a água; Cubra e deixe ferver por cerca de 5-7 

minutos; Decore com algumas pimentas verdes picadas. 

 

Os praticantes afirmam que uma 

limpeza de kitchari pode ajudar: 

eliminar toxinas acumuladas da 

mente e dos tecidos do corpo. 

melhorar a digestão e restaurar os 

movimentos intestinais regulares. 

remover peso ou 

congestionamento no corpo. 
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Ioga asana (postura) do mÊs 

A postura de torção espinal. É realizada de 

ambos os lados. 

 

Prós 

- Os músculos do abdómen, tórax e coluna 

vertebral tornam-se fortes e flexíveis. 

- Devido à melhoria da circulação sanguínea, 

os órgãos abdominais adquirem uma 

nutrição saudável. 

- O sistema digestivo e o sistema excretor 

funcionam bem. 

- O pâncreas recebe massagem suave, pelo 

que a prática regular desta asana é uma 

medida preventiva para certos tipos de 

diabetes. 

- Devido à torção do pescoço, os nervos 

cervicais energizam-se. 

 

Cons 

- Os que têm problemas abdominais agudos 

como úlcera, hérnia, aumento do fígado ou 

baço não devem fazer esta postura. 

- Os que têm espondilite devem fazer o 

movimento do pescoço com cuidado. 

*** 

Prós 

- Esta postura dá um bom alongamento na 

articulação pélvica e no interior das coxas. 

Como resultado, estas áreas tornam-se 

flexíveis. 

- Há pressão na articulação da anca e nos 

músculos da anca, daí que a circulação 

sanguínea é melhorada e o excesso de gordura 

é aparado. 

- A coluna vertebral se alonga. Também os 

músculos das costas e da cintura se alongam. 

- A circulação sanguínea nesta região melhora.  

Isso resulta em melhor funcionamento das 

fibras nervosas que saem das vértebras. 

- Devido à compressão do abdómen, a gordura 

aí depositada é aparada. 

 

Contras 

Aqueles que têm hipertensão, problema 

cardíaco, vertigens graves, dores abdominais 

agudas, espondilite, espondilose, hérnia discal 

não devem fazer esta postura. 

*** 

Ardha-Matsyendrasan   Curva para a frente em Bhadrasan 

Courtesy : https://www.instagram.com/_young.again_/ 

Pela Sra. Manisha Chit-
nis,  
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Cozinha do mÊs: IDLI 

    Preparação:                                   Tempo para cozer: 20 mins 
    Tempo de absorção:    
 
Tempo de Fermentação: 8-10 Horas         Faz: 20-25 Idlis 

Ingredientes: 

Método 

Lave o arroz idli e sementes de feno-grego num coador. Mergulhá-lo em água durante cerca de 8 horas. Da 

mesma forma, enxaguar urad dal e poha num coador sob água corrente e depois mergulhá-los juntos 

noutra tigela durante 8 horas, podendo também deixá-lo durante a noite. Retirar da água e misture 

separadamente para suavizar a pasta ( massa) num liquidificador ou moinho húmido, adicionando 

gradualmente pouca água fria. Misturar os dois batedores com a mão limpa. O calor das nossas mãos 

ajuda com a fermentação. Pode também misturá-lo com uma colher. A massa deve ser de consistência 

espessa e vertida. Acrescentar pouca água se é demasiado espesso. Transfira para uma tigela. Cubra e 

descanse em local quente durante 8-10 horas. Após 8 horas, notará que a massa subiu e tem um ligeiro 

cheiro azedo devido à fermentação. 

 

Cozinhe no vapor o idlis: Usando uma colher, dê uma mistura rápida à massa. Retire a massa necessária e 

adicione sal à massa e misture bem. Unte as formas idli com spray de cozinha ou algumas gotas de óleo. 

Em seguida, despeje a massa nas formas. Adicione um pouco de água ao fundo da panela idli/ panela 

instantânea ou panela de pressão. Em seguida, coloque as placas idli por cima. Cozinhe-os no vapor por 15 

minutos. Desligue o fogo e deixe os idlis repousar por alguns minutos antes de abrir e remover o molde. 

Desmonte o molde e deixe os idlis nas placas por mais cinco minutos ou mais. Em seguida, deslize-os com 

os dedos ou com uma colher. Idli é melhor servido quente ou morno. Como o idli por si só é muito sem 

graça, muitas vezes é combinado com Chutney de Coco e/ou Sambar. Idli pode ser servido no café da 

manhã, lanches ou refeição. Você pode embalá-los em lancheiras e levá-los consigo quando viajar. 

 
 3 copos de arroz idli / 

arroz parboiled  

 1 chávena Urad dal / 

Lentilhas Pretas  

 ¼ taça Arroz espalmado 

(Poha) 

 ½ colher de sementes  

de Feno-grego/ Methi  

 Sal  

 Óleo para untar placas 

de idli  

 Água para absorção  

Idli é um dos pratos de café da manhã mais populares de Tamil Na-
du. São bolos redondos macios, leves e fofos feitos com arroz 
moído e fermentado e massa de lentilhas. É naturalmente vegetari-
ano, vegano, sem glúten, de baixa caloria, probiótico e é uma das 
opções de café da manhã mais saudáveis servidas com Sambar e 
Chutney de Coco. 
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Para Comemorar o Dia Internacional da Mulher, a 

Embaixada celebrou pela primeira vez o Dia Internacional da 

Mulher na Embaixada com todas as mulheres membros do 

Grupo do Fórum da Mulher ra Indiana.  

 

O evento teve um grande sucesso que testemunhou a 

participação entusiástica das mulheres do Forum. O evento 

contou também com a participação de altas entidades locais 

como Convidadas Principais e outras entidades femininas 

importantes. A embaixada saúda o espírito e a realização do 

poder das mulheres.  

Actividades durante o mÊs de MarÇo, 2022 

Para comemorar o festival Holi (Cores) no contexto das 

celebrações em curso de Azadi Ka Mahotsav(Independência), 

a Embaixada celebrou este grande festival das cores em 

colaboração com Turismo em Uttar Pradesh sob o tema 

"Explore Uttar Pradesh". 

A Biblioteca da Embaixada da Índia está aberta para os 

Indianos, Amigos da Índia e Cidadãos Angolanos interessados 

em ler ou alugar livros gratuitamente. A biblioteca tem uma 

grande colecção de livros sobre vários temas que vão desde 

História, Política, Literatura Inglesa, Hindi, Sânscrito, Livros de 

História Infantil, Economia, Mitologia e Cultura. 

 

A Embaixada fez a narração virtual de Salt Satyagrah pela Dra. 

Shobhana Radhakrishna a 12 de Março de 2022. 

 

KUENDA, grupo de  artistas socioculturais de Angola partiram 

no dia 22.03.22 para participar no 35º Festival de Surajkund. 

A Embaixada coordenou e ajudou nesta visita e desejou boa 

sorte e sucesso. 
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EVENTOS/ENCONTROS IMPORTANTES DO PM EM março, 2022 

Estudantes que regressaram da ucrania reuniram-se com PM Modi em 

Varanasi  

 

O Primeiro-Ministro Narendra Modi em 03.03.22 interagiu com os 

estudantes que regressaram da Ucrânia atingida pela guerra. Os estudantes 

partilharam as suas experiências de evacuação com o Primeiro-Ministro. 

A interacção teve lugar na circunscrição eleitoral de Varanasi do PM Modi. 

Os estudantes apreciaram o Governo da Índia, as embaixadas indianas e o 

PM Modi pela Operação Ganga, que está em curso, para trazer de volta os nossos cidadãos da Ucrânia. Os estudantes 

também expressaram a sua alegria pela força do Tricolour da Índia. 

PM Modi disse que o Governo não se isentou de esforços para trazer de volta os indianos retidos e garantiu-lhes o total 

apoio do Governo da Índia para evacuar os restantes estudantes, o mais cedo possível. 

PM Modi interage com os beneficiários de Jan Aushadhi Yojana  

Primeiro-Ministro Sr. Narendra Modi interagiu com os proprietários de Jan 

Aushadhi Kendra e com os beneficiários do plano em 07.03.22 através de 

video-conferência. A semana de Jan Aushadhi está a ser celebrada em todo 

o país a partir de 01 de Março para gerar consciência sobre o uso de 

medicamentos genéricos e os benefícios de Jan Aushadhi Pariyojana. O 

tema deste evento é "Jan Aushadhi-Jan Upyogi". O Primeiro-Ministro disse 

que até agora foram abertos mais de 8.500 Jan Aushadhi Kendras no país. 

Estes centros estão agora a tornar-se centros de solução para o homem 

comum e não apenas mais uma loja governamental. 

PM Modi participa na reunião virtual da Quad Leaders  

O Primeiro-Ministro participou a 03.03.22 numa cimeira virtual de Líderes  

do Quad, juntamente com o Presidente dos EUA Joe Biden, o Primeiro-

Ministro australiano Scott Morrison e o Primeiro-Ministro Japonês Fumio 

Kishida. 

 

A reunião passou em revista os progressos das iniciativas Quad desde a 

Cimeira Quad de Setembro de 2021. Os líderes concordaram em acelerar a 

cooperação, com o objectivo de alcançar resultados concretos até à Cimeira 

no Japão, no final deste ano. O Primeiro-Ministro sublinhou que o Quad deve permanecer centrado no seu objectivo 

central de promover a paz, estabilidade e prosperidade na região Indo-Pacífico. Apelou a formas concretas e práticas de 

cooperação no seio do Quad, em áreas como o Ajuda Humanitária e de Catástrofes, sustentabilidade da dívida, cadeias 

de abastecimento, energia limpa, conectividade, e construção de capacidades. 

PM Modi discursa no seminário sobre o Dia Internacional da Mulher em Kutch 

O Primeiro-Ministro Shri Narendra Modi discursou num seminário sobre o Dia 

Internacional da Mulher em Kutch via video-conferência a 08.03.22. O Primeiro-

Ministro saudou o encontro no Dia Internacional da Mulher. Reconheceu o 

lugar especial da terra de Kutch como símbolo de Nari Shakti durante séculos, 

pois Maa Ashapura está aqui presente sob a forma de Matrushakti. "As 

mulheres aqui ensinaram toda a sociedade a viver com duros desafios naturais, 

ensinaram a lutar e ensinaram a vencer", disse ele. Também elogiou o papel das 

mulheres do Kuch na sua busca pela preservação da água. O Primeiro-Ministro disse que as mulheres são o reflexo da 

ética, lealdade, capacidade de decisão e liderança. "É por isso que os nossos Vedas e a nossa tradição deram um apelo 

para que as mulheres sejam capazes, capazes de dar direcção à nação", disse o PM. 
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Próximos Eventos 

Quem apresentou o primeiro Orçamento da União da Índia Independente?  

A. CD Deshmukh 

B. RK Shanmukham Chetty 

C. Moraji Desai 

D. Jawaharlal Nehru  

Resposta do questionário do mês passado: D. Lei de Subsídios 

***  

Pergunta do mÊs passado 

Expo de Energia Renovável 2022 

 

A Expo de Energia Renovável 2022 é uma das maiores exposições e eventos comerciais, centrada nas energias 

renováveis (biocombustíveis/biomassa, geotérmica, solar, eólica) e tecnologias de eficiência energética, que 

está programada para se realizar de 28 a 30 de Abril de 2022 em Chennai  no Trade Centre, Chennai, Índia. 

Organizada pela Water Today Pvt. Ltd., o objectivo da exposição é estimular o crescimento das energias 

renováveis na região através da colaboração de tecnologia e partilha de produtos. Uma plataforma de rede 

perfeita para explorar os avanços feitos no terreno para atingir a meta da Índia de 175 GW renováveis 

capacidade energética até 2022. 

 

PharmaTech Expo Chandigarh, 28-30 de Abril, 2022 

 

 A PharmaTech Expo é uma exposição internacional sobre máquina farmacêutica, formulações, nutracêuticos, 

equipamento de laboratório, equipamento analítico e de embalagem. Para além de maquinaria e equipamento 

farmacêutico nutracêutico, contará com fabricantes de API, fabricantes ayurvédicos e nutracêuticos, produtos 

cosméticos e de higiene pessoal, fábricas e máquina de processamento, etc. PharmaTech Expo actuará como 

catalisador do movimento "Make in India" e dará um ímpeto à economia indiana. A PharmaTech Expo é um 

evento de extrema importância dedicado à inovação, tecnologia e conhecimento farmacêuticos. Emergiu como 

uma plataforma crucial para mostrar as últimas inovações e tecnologias em todas as fases do ciclo de vida do 

produto, concentrando-se na tecnologia de fabrico e processamento farmacêutico, sistemas e serviços. 

 

Exposição Internacional Die & Mould India 2022 

 

Exposição Internacional Die & Mould India 2022 é uma feira e exposição internacional para a Indústria de 

Moldes e Matrizes. A Die & Mould India International Exhibition 2022 terá lugar de 27 a 30 de Abril de 2022 no 

Centro de Exposições de Mumbai, Mumbai, Índia. 

 

Com um padrão de recuperação positivo na economia geral e perspectivas de desenvolvimento colossais 

concebíveis com o Governo. Atenção sobre o desenvolvimento da Indústria de Fabrico, a Indústria Indiana de 

Ferramentas está pronta a enfrentar os novos desafios de desenvolvimento e a realizar os últimos 

desenvolvimentos de dois dígitos realizados através da construção e extensão de limites. 

 

*** 


