
 

Garantir que o investimento estrangeiro direto
não prejudica os interesses da Europa
 
Os eurodeputados aprovaram uma proposta, em 14 de fevereiro, que visa estabelecer
um quadro jurídico para a análise do investimento direto estrangeiro na União Europeia.
 

O novo mecanismo de análise à escala da União Europeia (UE) permite a cooperação entre a
Comissão e os governos da UE sobre como lidar com casos em que um investimento
estrangeiro específico num Estado-Membro possa afetar a segurança ou a ordem pública de
outro. O objetivo é garantir que os investimentos estrangeiros não representem uma ameaça
para infraestruturas críticas ou para obter acesso a informações sensíveis ou tecnologias
chave, mantendo a UE aberta ao investimento.
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O investimento internacional é responsável 7,6 milhões de postos de trabalho.
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“Este mecanismo é um símbolo de os europeus estarem conscientes de que o mundo não está
cheio de investidores cheios de boas intenções”, afirmou o eurodeputado francês do grupo PPE
e relator do documento, Franck Proust, durante o debate no plenário. “Agora podemos dizer
para onde estamos a ir − em direção a uma Europa que representa e defende os seus
interesses”, acrescentou.
 
Investimento estrangeiro − prós e contras
 
 O investimento  internacional  é  uma importante  fonte  de crescimento  e  emprego para  a
economia da UE. No final de 2017, o investimento total direto estrangeiro na UE ascendia a 6,3
biliões de euros, com os Estados Unidos (2,2 biliões de euros) e a Suíça (800 mil milhões de
euros) os principais investidores.
 
O investimento estrangeiro foi particularmente importante para os países que mais sofreram
com a última crise financeira. No entanto, as recentes aquisições de infraestruturas críticas na
área da energia e do transporte por parte de empresas públicas estrangeiras são uma fonte de
preocupação. Os governos da UE estão especialmente preocupados com o facto de
infraestruturas críticas se encontrarem sob o domínio de potências como a China e a Rússia.
 
Escrutínio do investimento estrangeiro direto
 
Metade dos países da UE dispõe agora de mecanismos para avaliar os potenciais riscos do
investimento direto estrangeiro. Parceiros comerciais como Austrália, China, Japão, Rússia e
Estados Unidos fazem, também, avaliações semelhantes.
 
Os sistemas variam muito, e até agora os países não coordenaram as suas propostas, mesmo
onde os investimentos podem ter um efeito em vários países. As novas regras da UE não
procuram harmonizar os mecanismos nacionais de rastreio, mas reforçar a cooperação e o
intercâmbio de informações entre os Estados-Membros e a Comissão Europeia.
 

UE e a globalização
 
 Estas  novas  regras  fazem  parte  da  política  comercial  que  a  UE  tem,  considerando  a
globalização. Também utiliza acordos comerciais (36 acordos em vigor até ao momento) e
instrumentos de defesa comercial. Em maio de 2018, os eurodeputados aprovaram regras para

6,3 biliões de euros
Valor dos investimentos estrangeiros na UE até ao final de 2017
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http://www.europarl.europa.eu/meps/pt/108080/FRANCK_PROUST/home
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20190528STO53303/tirar-partido-do-potencial-da-globalizacao-a-politica-comercial-da-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/globalizacao/20161014STO47381/acordos-comerciais-com-a-ue-o-ponto-de-situacao
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/globalizacao/20180308STO99328/guerras-comerciais-quais-sao-os-instrumentos-de-defesa-da-ue


fortalecer a política antidumping da UE.
 
Saiba mais sobre as posições da UE no comércio mundial através da nossa infografia. 
 
Para saber mais
Comunicado de imprensa: “Parlamento Europeu aprova escrutínio sobre investimento direto
estrangeiro” (14-02-2019)
Etapas processuais do relatório (em inglê): “Rastreio de investimentos diretos estrangeiros na
União Europeia”
Briefing do EPRS (em inglês): “Quadro da UE para o rastreio do IDE” (fevereiro, 2019)
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/globalizacao/20180601STO04822/politica-anti-dumping-a-resposta-da-ue-as-praticas-comerciais-desleais
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20180703STO07132/posicao-da-ue-no-comercio-mundial-em-numeros
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25209/parlamento-europeu-aprova-escrutinio-sobre-investimento-direto-estrangeiro
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190207IPR25209/parlamento-europeu-aprova-escrutinio-sobre-investimento-direto-estrangeiro
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI%282018%29614667_EN.pdf

