
            

 
 
 
 
 
 

No passado dia 4 de junho, a Comissão Europeia publicou dois 

novos conjuntos Cláusulas Contratuais-Tipo, com vista a regular 

as seguintes transferências de dados pessoais: 

 

i. Decisão de Execução (UE) 2021/914 - Transferência de 

dados para países terceiros; 

ii. Decisão de Execução (UE) 2021/915 - Transferências 

de dados entre responsáveis pelo tratamento e 

subcontratantes dentro do Espaço Económico 

Europeu (EEE). 

 

Começando pela Decisão de Execução (UE) 2021/915, emitida 

nos termos do artigo 28.º, n.º 7, do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD), esta visa regular as relações entre 

responsáveis pelo tratamento e subcontratantes dentro do EEE, 

incorporando clausulado tipo a ser respeitado nos Acordos de 

Subcontratação.   

 

Quanto à Decisão de Execução (UE) 2021/914, emitida nos 

termos do artigo 46.º, n.º 2, al. c) do RGPD, tratando-se da 

deliberação mais aguardada e com mais novidades (tendo em 

conta, não só as obrigações previstas no RGPD, mas também o 

Acórdão Schrems II proferido pelo TJUE), desenvolveremos com 

mais detalhe o respetivo conteúdo. 

 

Adiantamos que, 

a. esta Decisão entra em vigor no dia 27 de junho de 2021; 

b. a 27 de setembro são revogadas as anteriores Cláusulas 

Contratuais-Tipo aprovadas pela Comissão Europeia 

(Decisão 2001/497/EC e Decisão 2010/87/EU); 

c. os contratos celebrados até essa data, manter-se-ão 

válidos, existindo um período transitório de dezoito meses 

para adequação à luz da Decisão 2021/914. 

 

PRINCIPAIS NOVIDADES 

▪ DOCKING CLAUSE 

A cláusula 7 permite, com o acordo das partes e durante o ciclo 

de vida do documento, a qualquer outra entidade se obrigar 
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naqueles termos, seja na qualidade de exportador ou importador 

de dados. 

 

▪ ABORDAGEM MODULAR 

Através da criação de diferentes módulos, condensou-se num 

único documento, diferentes relações/qualificações que poderão 

ser assumidas pelas partes, especificamente: “Transfer controller 

to controller”, “Transfer controller to processor”, “Transfer 

processor to processor” e “Transfer processor to controller”. 

 

▪ GARANTIAS AO NÍVEL DA LEGISLAÇÃO LOCAL 

Na sequência do Acórdão Schrems II, outro dos grandes objetivos 

desta Decisão foi garantir que, independentemente da localização 

dos dados, é sempre assegurado um nível de proteção equivalente 

àquele que resulta do RGPD.  

Para o efeito criou-se a Section III – Local laws and obligations 

in case of access by public authorities que incorpora, 

nomeadamente, as seguintes novas obrigações do importador: 

- Desenvolvimento contínuo dos melhores esforços para 

prestar ao exportador, informações relevantes para o 

cumprimento pontual das Cláusulas; 

- Notificação do exportador e, se possível, dos titulares de 

dados, de qualquer pedido vinculativo de uma autoridade 

pública, nos termos da lei local, ou se tomar conhecimento de 

qualquer acesso direto aos dados por parte de autoridades 

públicas; 

- Sempre que possível, dever de contestar quaisquer pedidos 

de acesso que considere ilícitos ou inadequados; 

- Conservação de um registo de todos os pedidos recebidos e 

ações tomadas. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Considerando que o período de transição para adaptação das 

anteriores Cláusulas Contratuais-Tipo terminará a 27 de dezembro 

de 2022, recomenda-se, antes de mais, a identificação e revisão 

de todas as relações que impliquem transferências de dados para 

países de terceiros com vista a posterior conformidade com as 

novas Cláusulas Contratuais-Tipo. 
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