
OA1 N.º 31 - 05 de Agosto de 2015

ANEXO K

PAA 2 (D) - II

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 
23/15, de 30 de julho:

INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DOS MILITARES APÓS CESSAÇÃO 
DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A MARINHA – PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS 
SUAS QUALIFICAÇÕES.

Considerando que, a evolução dos níveis de ensino e a crescente 
complexidade funcional na execução das missões das Forças Armadas exigem a 
valorização das habilitações académicas na admissão ao regime de contrato (RC) 
e de voluntariado;

Considerando que, nos termos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o serviço efetivo em RC 
compreende a prestação de serviço militar por um período máximo de seis anos, 
nos termos da Lei do Serviço Militar, com vista à satisfação das necessidades da 
Marinha e ao eventual ingresso do militar em RC nos quadros permanentes;

Considerando que, o ensino e a formação ministrada na Marinha, realizados 
no contexto do Sistema de Formação Profissional da Marinha, são caracterizados 
por uma formação comportamental, consubstanciada numa sólida educação 
militar, moral e cívica, tendo em vista desenvolver nos militares qualidades de 
desempenho, virtudes e a dedicação ao serviço, representam uma mais-valia para 
aqueles militares que cessaram o seu vínculo contratual com a Marinha, e é 
suscetível de criar uma vantagem competitiva na reinserção no mercado de 
trabalho;
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Considerando que, a Marinha realiza uma preparação específica, visando 
conferir competências e capacidades para atuar em situações de risco e de 
incerteza, em resposta às exigências da segurança e da defesa nacionais, perícias 
que podem ser transmitidas e úteis em projetos da sociedade civil;

Considerando que, fruto da experiência de décadas de formação, a 
transmissão dos valores da cultura naval são bastante relevantes e passíveis de 
serem incorporados no tecido empresarial nacional e na sociedade civil em geral; 

Considerando que, a Marinha pode contribuir para a integração dos militares 
na sociedade civil, apoiando estes cidadãos numa nova etapa das suas vidas, 
como contrapartida do empenho e do esforço dedicados à organização e no 
cumprimento daquilo que é a missão da Marinha;

Considerando que, findo o período de serviço efetivo em RC, o Estado deve 
continuar a apoiar a inserção ou reinserção destes cidadãos no mercado de 
trabalho, tal como decorre de um conjunto de medidas materializadas no 
Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Regimes de 
Contrato e de Voluntariado;

Considerando por fim que, o tratamento de dados pessoais se encontra 
regulado na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, que aprova a Lei da Proteção de 
Dados Pessoais, garantindo deste modo a qualidade dos dados, a legitimidade, a 
segurança e a confidencialidade do seu tratamento, bem como os direitos do 
titular dos dados.

Determino que:
1. Seja criada uma Base de Dados com a informação dos militares que 

terminaram o seu vínculo contratual com a Marinha. O tratamento de 
dados pessoais destes militares deve processar-se de forma 
transparente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, nos 
termos estabelecidos pela Lei da Proteção de Dados Pessoais;

2. A Superintendência do Pessoal desenvolva e mantenha atualizada a Base 
de Dados, referida no número anterior, a qual deve permitir o acesso:

a) Aos militares que cessaram o seu vínculo contratual com a Marinha e 
que para o efeito deram o seu consentimento expresso, com o 
objetivo de monitorizarem e atualizarem os seus currículos e a sua 
informação pessoal, através da Superintendência do Pessoal; e

b) Às empresas públicas e privadas, parceiras para este efeito, de forma 
a poderem consultar a informação nela constante, facilitando a 
eventual celebração de futuros contratos de trabalho;

3. A Superintendência das Tecnologias da Informação insira e mantenha 
acessível a Base de Dados no portal da INTERNET da Marinha, devendo 
salvaguardar as necessárias validações de segurança no seu acesso;
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4. O Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada conceba, em paralelo 
com a disponibilização ao público-alvo da Base de Dados, um programa 
de divulgação do Sistema de Formação Profissional da Marinha junto da 
sociedade civil, criando um núcleo de empresas, organizações e 
entidades parceiras para este efeito;

5. A Base de dados esteja acessível a partir do dia 30 de novembro de 
2015.
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