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Citação slide 6: 
 
“ Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países 
africanos. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas, 
posteriormente cercadas. Por tratar-se de países instáveis e com governos ainda não 
consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente 
protetorados”. 
 
Fonte: BRANCOLI, F.  China e os novos investimentos na África: neocolonialismo ou mudanças na arquitetura global? Disponível 
em: <http://opiniaoenoticia.com.br>. Acesso em: 26 abr 2019. 
 
 
 
Quadro slide 7: 
 

Investimentos chineses na 
África - países envolvidos 

Aspectos Positivos 
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