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Introdução

Na ausência de acordo entre o Espaço Económico Europeu (EEE) e o Reino Unido (Brexit sem
acordo), o Reino Unido passará a ser um país terceiro às 00:00 horas (hora da europa Central)
do dia 1de novembro de 2019. Isto significa que, a partir de 1 de novembro de 2019, a
transferência de dados pessoais para o Reino Unido basear-se-á num dos nos seguintes
instrumentos1:
- Cláusulas-tipo ou ad hoc de proteção de dados
- Regras vinculativas aplicáveis às empresas
- Códigos de conduta e procedimentos de certificação
- Derrogações2

A presente nota fornece informações às organizações públicas e comerciais sobre estes
instrumentos de transferência ao abrigo do RGPD para a transferência de dados pessoais para
o Reino Unido em caso de Brexit sem acordo.

O Comité Europeu para a Proteção de Dados (Comité) baseia-se nas orientações prestadas
sobre esta matéria pelas autoridades de controlo e pela Comissão Europeia (CE). Se necessário,
as organizações do EEE podem dirigir-se às autoridades nacionais de controlo competentes
para efeitos de controlo das atividades de tratamento conexas.

1 Ver capítulo V do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
2 As derrogações apenas podem ser utilizadas na ausência de cláusulas-tipo de proteção de dados ou de garantias
alternativas adequadas.
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I. Cinco medidas que as organizações devem tomar para se
prepararem para um Brexit sem acordo

Quando transferirem dados para o Reino Unido, devem:

II. Transferências de dados do EEE para o Reino Unido

1. Instrumentos de transferência disponíveis

Na ausência de uma decisão de adequação3 aquando do Brexit, os instrumentos de transferência
de dados disponíveis são os que se seguem.

a. Cláusulas-tipo e ad hoc de proteção de dados

A sua organização e a sua homóloga britânica podem acordar na utilização de cláusulas-tipo de
proteção de dados aprovadas pela Comissão Europeia. Estes contratos oferecem garantias
adicionais adequadas em relação à proteção de dados necessária em caso de transferência de
dados pessoais para um país terceiro.

3 Uma decisão de adequação é uma decisão adotada pela Comissão Europeia com base no artigo 45.º do RGPD
(por exemplo, a decisão de adequação relativa ao Japão adotada pela Comissão em 23 de janeiro de 2019. Antes,
a CE adotou decisões de adequação relativas a países terceiros como, nomeadamente, a Argentina, a Nova
Zelândia e Israel). Ainda não foi adotada uma decisão de adequação relativa ao Reino Unido.

• Identificar as atividades de tratamento inerentes a uma transferência de
dados pessoais para o Reino Unido1

• Determinar o instrumento de transferência de dados adequado para a
sua situação (ver abaixo)2

• Implementar o instrumento de transferência de dados escolhido, de
modo a estarem preparadas para 1 de novembro de 20193

• Indicar, na sua documentação interna, que serão realizadas
transferências para o Reino Unido4

• Atualizar a respetiva advertência sobre a política de privacidade em
conformidade, para informação

5
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Presentemente, estão disponíveis três conjuntos de cláusulas-tipo de proteção de dados:

 Entre o responsável pelo tratamento de dados do EEE e o responsável pelo tratamento
de dados do país terceiro (por exemplo, o Reino Unido): estão disponíveis dois
conjuntos:

o 2001/497/CE
o 2004/915/CE

 Entre o responsável pelo tratamento de dados do EEE e o subcontratante do país terceiro
(por exemplo, o Reino Unido):

o 2010/87/UE

Importa notar que as cláusulas-tipo de proteção de dados não podem ser alteradas e devem ser
assinadas tal como se encontram. Contudo, estes contratos podem ser integrados em contratos
mais alargados que podem incluir cláusulas adicionais, desde que essas cláusulas não
contrariem, direta ou indiretamente, as cláusulas-tipo de proteção de dados adotadas pela
Comissão Europeia. Tendo em conta a proximidade do dia 1 de novembro de 2019, o Comité
reconhece que as cláusulas-tipo de proteção de dados são um instrumento que pode ser
utilizado de imediato.

Quaisquer alterações às cláusulas-tipo de proteção de dados implicam que as mesmas passem
a ser consideradas cláusulas contratuais ad hoc. As cláusulas contratuais ad hoc podem
oferecer garantias adequadas à situação específica de cada organização.

Contudo, essas cláusulas devem ser autorizadas pela autoridade nacional de controlo
competente, após parecer do Comité, antes de qualquer transferência.

b. Regras vinculativas aplicáveis às empresas

As regras vinculativas aplicáveis às empresas são as regras internas de proteção de dados
pessoais aplicadas por um grupo empresarial (nomeadamente multinacionais) para fornecer
garantias apropriadas no quadro das transferências dos dados pessoais dentro do grupo,
incluindo no exterior do EEE.

É possível que algumas organizações já disponham de regras vinculativas ou cooperem com
subcontratantes que apliquem regras vinculativas para subcontratantes. As organizações
continuam a poder aplicar regras vinculativas autorizadas ao abrigo da Diretiva 95/46/CE, que
permanecem válidas ao abrigo do RGPD4. Contudo, estas regras devem ser atualizadas para
ficarem plenamente conformes às disposições do RGPD.

Recorda-se às organizações que ainda não possuem regras vinculativas que estas devem ser
autorizadas pela autoridade nacional de controlo competente, após parecer do Comité.

O sítio Web do Comité disponibiliza informações adicionais sobre as condições de autorização
das regras vinculativas aplicáveis às empresas.

4 Nos termos do artigo 46.º, n.º 5, do RGPD. Importa notar que as regras vinculativas aplicáveis às empresas
autorizadas ao abrigo da Diretiva 95/46/CE permanecem válidas ao abrigo do RGPD, mas devem ser atualizadas
para ficarem plenamente conformes às disposições deste regulamento.
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c. Códigos de conduta e procedimentos de certificação

Um código de conduta ou um procedimento de certificação pode oferecer garantias adequadas
para as transferências de dados pessoais se for acompanhado de compromissos vinculativos e
com força executiva assumidos pela organização no país terceiro no sentido de proteger os
interesses dos titulares dos dados.

Estes instrumentos foram introduzidos pelo RGPD e o Comité está a preparar diretrizes que
facultam explicações adicionais sobre as condições e procedimentos harmonizados para a sua
utilização.

2. Derrogações

Importa sublinhar que as derrogações permitem transferências de dados em determinadas
condições e constituem exceções à regra que exige garantias adequadas (ver os instrumentos
supramencionados, como as regras vinculativas aplicáveis às empresas, as cláusulas-tipo de
proteção de dados, etc.) ou a transferência de dados com base numa decisão de adequação. Em
consequência, devem ser interpretadas de forma restritiva, sendo aplicáveis, principalmente, a
atividades de tratamento ocasionais e não repetitivas5.

Estas derrogações aplicam-se, nos termos do artigo 49.º do RGPD, nomeadamente se:
 o titular dos dados tiver explicitamente dado o seu consentimento à transferência

prevista, após ter sido devidamente informado dos possíveis riscos de tal transferência;
 a transferência for necessária para a execução ou celebração de um contrato entre o

titular dos dados e o responsável pelo tratamento ou se o contrato for celebrado no
interesse do titular dos dados;

 a transferência for necessária por importantes razões de interesse público;
 a transferência for necessária para proteger interesses legítimos imperiosos da

organização.

As diretrizes do Comité relativas ao artigo 49.º do RGPD fornecem informações adicionais
acerca das derrogações disponíveis.

3. Instrumentos exclusivamente disponíveis para as autoridades
ou organismos públicos

As autoridades públicas podem considerar a utilização dos mecanismos que o RGPD considera
mais adequados à sua situação.

Uma opção consiste em utilizar um instrumento juridicamente vinculativo e com força
executiva, como um acordo administrativo ou um acordo internacional bilateral ou multilateral.
O acordo deve ser vinculativo e ter força executiva para os signatários.

A segunda opção consiste em utilizar acordos administrativos, como os memorandos de
entendimento, que, embora não sejam juridicamente vinculativos, devem prever direitos
oponíveis e efetivos para os titulares dos dados. As disposições administrativas estão sujeitas

5 Ver considerando 113 e artigo 49.º, n.º 1, do RGPD.



5

a autorização da autoridade nacional de controlo competente, na sequência de um parecer do
Comité.

Além disso, as derrogações acima referidas estão igualmente disponíveis para transferências
das autoridades públicas, sob reserva da aplicação das condições pertinentes.

Para as autoridades públicas que exercem funções penais6, estão disponíveis instrumentos de
transferência adicionais7.

III. Transferências de dados do Reino Unido para membros do EEE

Segundo o Governo do Reino Unido, a prática atual, que permite a livre circulação de dados
pessoais do Reino Unido para o EEE, será mantida em caso de Brexit sem acordo8.

Para o efeito, o sítio do Governo do Reino Unido e o sítio do Gabinete do Comissário da
Informação do Reino Unido (ICO) devem ser consultados regularmente.

Pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados,
A Presidente

(Andrea Jelinek)

_________________________

6Abrangidas pelo âmbito de aplicação da Diretiva sobre a Proteção de Dados na Aplicação da Lei.
7 Ver artigos 37.º e 38.º da Diretiva sobre a Proteção de Dados na Aplicação da Lei. Por exemplo, podem realizar-
se transferências se a autoridade da UE concluir que existem garantias adequadas no país terceiro após uma
(auto)avaliação de todas as circunstâncias inerentes à transferência. Além disso, podem ser aplicáveis derrogações
adicionais para situações específicas (ver artigo 38.º da Diretiva sobre a Proteção de Dados na Aplicação da Lei).
8https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-
no-brexit-deal


