
Os dois dirigentes debateram outros temas importantes, incluindo os investimentos

indianos e os projectos de desenvolvimento em Moçambique. O Primeiro-Ministro

reconheceu Moçambique como um importante pilar da parceria global da Índia com

África, tendo registado os grandes compromissos assumidos pelas empresas indianas

em relação aos sectores do carvão e do gás natural de Moçambique.

Os líderes manifestaram a sua satisfação com a crescente cooperação bilateral em

matéria de defesa e segurança. O Primeiro-Ministro partilhou a preocupação do

Presidente Nyusi com os incidentes terroristas no Norte de Moçambique e ofereceu

todo o apoio possível, nomeadamente através do reforço das capacidades das forças

policiais e de segurança moçambicanas.

O Primeiro-Ministro transmitiu os seus agradecimentos especiais pelos esforços

envidados pelas autoridades moçambicanas para garantir a segurança da comunidade

indiana e de origem indiana em Moçambique.

Os dois dirigentes concordaram que os funcionários dos dois países permaneceriam

em contacto para explorar novas vias de cooperação e apoio durante a pandemia em

curso.

ALTO COMISSARIADO DA ÍNDIA EM MOÇAMBIQUE
J U N H O  2 0 2 0

Comunicado à imprensa O Primeiro-Ministro falou hoje ao

telefone com Sua Excelência Filipe

Jacinto Nyusi, Presidente da

República de Moçambique.

Os dois líderes discutiram os desafios

colocados em ambos os países pela

continuação da pandemia da

COVID-19. O Primeiro-Ministro

transmitiu a disponibilidade da Índia

para apoiar os esforços de

Moçambique durante a crise sanitária,

nomeadamente através do

fornecimento de medicamentos e

equipamentos essenciais. O

Presidente Nyusi manifestou o seu

apreço pela estreita cooperação entre

ambos os países no domínio dos

cuidados de saúde e do fornecimento

de medicamentos.



O Conselho de Promoção das Exportações de Artesanato (EPCH) está a

organizar a "Feira Virtual dos Têxteis IHGF 2020", com início de 15 a 18 de

Junho de 2020. Esta é a Primeira Feira Virtual da Índia no sector do

Mobiliário Doméstico e uma plataforma exclusiva b2b desenvolvida para

ajudar os compradores de todo o mundo a abastecerem-se na Índia.   

A Feira Virtual de Têxteis do IHGF 2020 , contará com a participação de mais

de 350 fabricantes e exportadores de Mobiliário Doméstico, Têxteis, Tapetes,

Fibra de coco e outros produtos complementares divididos nas 8 categorias

seguintes para facilitar a pesquisa e navegação:

IHGF Feira Virtual de
Têxteis

:

- Cama e Banho                                                

- Bela Vida

- Carpet & Tapetes

- Tecidos Decorativos e Mobiliário

- Roupa de Cozinha

- Roupa de cama inteligente

- Decoração de Paredes

- Decoração de Janelas e Interiores

Para participação os

Compradores, Importadores,

Lojas de Departamento,

Associações e Câmaras de

Comércio interessados podem

registar-se em

www.ihgftextiles.in/register 

 para uma experiência de

compra e venda redefinida.

Para mais informações visite o

site www.ihgftextiles.in



O Alto Comissário Rajeev kumar encontrou-se com o Sr.

Faruco Sadique Ibraimo, CEO da nossa Media Partner

Televisão de Moçambique (TVM) para a celebração virtual

do Dia Internacional do Yoga, no domingo, 21 de Junho. 

Ambos debateram a nossa proposta de programa do IDY

2020 e a importância do yoga para o reforço da imunidade,

particularmente nos tempos da Pandemia da COVID-19.  A

TVM concordou em transmitir em directo as celebrações do

Dia do Yoga no dia 21 de Junho a partir da Praça da

Independência, Maputo, que está a ser organizada em

colaboração com a Câmara Municipal de Maputo.  Junte-se

a nós em grande número a partir da sua casa no dia 21 de

Junho de 2020 das 09:00 hrs às 09:45hrs.

Dia Internacional Do Yoga



Repatriamento de índianos retidos e
angustiados e  de Moçambique 

100 passageiros, incluindo 95 de

Moçambique, 4 de Eswatini e 1 nacional do

Butão, viajaram para Mumbai, Índia, no voo

fretado  ET 8819.  O Alto Comissário desejou a

todos os passageiros uma viagem segura de

regresso a casa no aeroporto e agradeceu ao

Governo de Moçambique, especialmente ao

Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao

Ministério do Interior e ao Ministério dos

Transportes, por todo o apoio prestado para

que tal fosse possível. Reconheceu

igualmente a contribuição da Associação

Cultural Indiana (ICA) de Moçambique e do

seu Presidente, Nand Kumar Nair. President

Mr. Nand Kumar Nair.



Celebra-se hoje o 6º Dia Internacional do Yoga em
Moçambique.  Em comemoração do Dia, a
Transmissão ao Vivo do Protocolo Comum do Yoga
(CYP) foi realizada pela Televisão Nacional de
Moçambique (TVM) das 09:00 às 09:45. 

6° DIA INTERNACIONAL
DO YOGA



Agradecemos aos estados membros de
@UN
 que depositaram confiança em nós para promover a paz, segurança e
cooperação internacional

A Índia continua comprometida com o multilateralismo, o estado de
direito e um sistema internacional justo e equitativo

A Índia foi eleita membro não
permanente no #UNSC para
2021-22



Felicitações da Índia a Moçambique na alegre ocasião
do seu Dia da Independência.

25 de Junho


