
O objetivo desse seminário é, em primeiro lugar, o de propiciar um debate 
entre organizações da sociedade civil, academia e outros atores chave 
sobre as relações sino-brasileiras desde a perspectiva tríplice das mudan-
ças geopolíticas em curso, do caráter e extensão dos investimentos chi-
neses no Brasil e dos desafios que esse quadro coloca para as organiza-
ções e movimentos interessados na defesa dos direitos humanos, em es-
pecial das populações atingidas pela crescente presença chinesa no país. 
Por outra parte, o seminário buscará dialogar com a realidade latino-ame-
ricana e de outros continentes (especialmente a Ásia e a África) igualmen-
te atingidos pela expansão chinesa, favorecendo o diálogo e a construção 
de alternativas Sul-Sul referentes à garantia de direitos.

Realização Apoio

Dia 28 de março

8:45 – 9:30 Café da manhã

09:30 – 11:00 Mesa de abertura

A mesa de abertura tem como propósito fazer 
um balanço histórico crítico das relações 
entre a China e o Brasil, enquadrando a atual 
con� guração dessas relações no marco das 
mudanças experimentadas nas últimas décadas 
em ambos os países, no atual contexto de disputa 
hegemônica global e, muito especialmente, da 
atual conjuntura política e institucional brasileira. 

Palestrantes:

Isabela Nogueira
IE/UFRJ

Paulo Esteves
BRICS Policy Center

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães

Coordenação: 

Gerardo C. Vega
ActionAid, Brasil

11:00 – 13:00 Mesa 1: Os investimentos chineses 
no mundo 

A mesa 1 tem como objetivo atualizar o debate e 
as informações disponíveis sobre os investimentos 
chineses ao redor do mundo, começando por 

América Latina e avançando para a África e a 
Ásia, com especial atenção para a dimensão 
estratégica desses investimentos no marco das 
disputas geopolíticas contemporâneas e para seus 
desdobramentos socioambientais. 

Palestrantes: 

Ana Saggioro Garcia
UFRRJ

Sandeep Chachra
ActionAid, Índia

Fátima Shabodien
ActionAid, África do Sul

Coordenação: 

Iderley Colombini
UFRJ

13:00 – 14:00 Almoço

14:00 – 16:30 Mesa 2: Panorama dos 
investimentos chineses no Brasil.

A mesa 2 buscará aprofundar e atualizar o 
debate sobre os investimentos chineses no 
Brasil, partindo de uma perspectiva geral e 
focando, depois, em dois casos especí� cos: os 
investimentos chineses no setor energético e os 
investimentos na Bacia do Tapajós, no Pará. 



Dia 29 de março

8:45: – 9:00 Café da manhã

9:30 – 11:00 Mesa 4: Os BRICS na China: 
perspectivas estratégicas para a próxima Cúpula 
do bloco. 

O objetivo da mesa 4 é realizar uma análise 
prospectiva sobre a IXº Cúpula dos BRICS, que 
será realizada em Xiamen, China, em setembro de 
2017, debatendo sobre os impactos desse fato 
sobre a participação da sociedade civil, assim 
como de� nindo os próximos passos conjuntos das 
organizações e entidades engajadas na agenda 
dos BRICS no Brasil, Índia e África do Sul. 

Palestrantes:

Alice Amorim
GIP

Divita Shandliya
ActionAid, Índia

Maria Elena Rodríguez
REBRIP / IBASE

Coordenação: 

Sérgio Costa Floro
ActionAid, Brasil

11:00 – 13:00 Mesa de Encerramento 

Exposição Magistral

Embaixador Celso Amorim
ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil

Comentador: 

Miriam Saraiva
UERJ

Palestrantes: 

Santiago Bustelo
CEBC

Diana Aguiar
FASE

Fernando Amorim
IBASE

Coordenação: 

Francisco Menezes
ActionAid, Brasil

16:30 – 18:00 Mesa 3: Desa� os para as 
sociedades civis brasileira e latino-americana para 
o diálogo, a construção de alternativas Sul-Sul e a 
garantia de direitos. 

A mesa 3 tem como objetivo trazer uma re� exão 
sobre os desa� os que a crescente presença 

chinesa no Brasil e na América Latina coloca 
para as sociedades civis, em termos do diálogo 
institucional, da construção de alternativas Sul-Sul 
e, muito em especial, da preservação e ampliação 
dos direitos humanos das populações atingidas 
pelos investimentos e a presença chinesa. 

Júlia Quadros
CooperAcción (Perú)

Pedro Villardi
ABIA/REBRIP

Gonzalo Berrón
FES/REBRIP

Coordenação: 

Maria Elena Rodríguez
IBASE/REBRIP
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