10th Know Goa Programme
30 de novembro – 14 de dezembro, 2017
ÉS JOVEM E QUERES CONHECER GOA?
Candidata-te a este Programa promovido pelo Department of NRI Affairs do Governo de Goa
Quem se pode candidatar?
Jovens dos 18 aos 28 anos da Diáspora Goesa cujos Pais ou Avós sejam originários da Índia, em
particular de Goa, que se tenham distinguido em vários sectores e que, demonstrando um particular
interesse por Goa e pela Índia, não tiveram ainda oportunidade de conhecer as suas raízes.
Quando se realiza?
De 30 de novembro a 14 de dezembro de 2017.
O que inclui o Programa?
O programa inclui a visita a locais de interesse em Goa e Delhi, nas áreas da educação e da cultura
bem como a locais históricos e de impacto industrial, para além de facilitar a interação dos participantes
tanto com jovens locais como com individualidades do Governo Central e do Governo e da Assembleia
Legislativa de Goa.
O programa em Delhi será delineado em conjunto com o Ministro dos Negócios Indianos no Estrangeiro
e terminará com uma visita aos monumentos considerados Património Mundial em Agra (onde se inclui
o Taj Mahal).
Quanto custa participar?
O Participante adiantará o pagamento da viagem aérea de ida e volta à Índia, ao preço mais baixo em
classe económica. No entanto, 90% do valor da viagem será reembolsado em Rupias ao participante,
na sua chegada a Goa. Isto é, o encargo fixo global do participante será 10% do custo da viagem.
O Governo de Goa pagará todas as viagens no País, nomeadamente, a viagem aérea de Goa para
Delhi, bem como o alojamento e a alimentação na íntegra e durante a totalidade da estadia na Índia.
Em Goa, os participantes ficarão instalados na Residência Miramar na Praia de Miramar a cerca de 4Km
de Pangim, em quartos duplos Deluxe com ar condicionado. Em Delhi, os participantes ficarão no Goa
Niwas, Chanyakpuri, também em quartos duplos com ar condicionado.
Prazos para candidatura
A data limite para demonstrar interesse em participar e fazer a candidatura é 15 de Agosto de 2017 e
deverá ser expresso pelos candidatos junto da Embaixada da Índia em Lisboa. Até 30 de agosto de
2017, a Embaixada enviará a respetiva candidatura para o Office of the Commissioner for NRI Affairs,
Government of Goa.
As candidaturas devem ser devidamente recomendadas. A Casa de Goa está disponível para dar apoio
aos candidatos e fazer a recomendação dessa candidatura, a pedido, e nomeadamente, mas não só, de
jovens seus associados ou familiares de associados. Para mais informações, é favor enviar um email
para: casadegoa@sapo.pt ou contactar a Embaixada da Índia em Lisboa.

