
 

 

                                                       DESPACHO N.º 09/2016 

 

Assunto: MEDIDAS DE PROTEÇÃO NA PARENTALIDADE DOS MILITARES DA 

FORÇA AÉREA 

 

A Constituição da República Portuguesa consagra a maternidade e paternidade como 

valores sociais iminentes, remetendo para o legislador a tarefa de concretização da sua proteção. 

    Considerando que o artigo 102.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

(EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, determina que são aplicáveis aos 

militares, em matéria de proteção na parentalidade, os direitos previstos na legislação aplicável aos 

trabalhadores em funções públicas, com as necessárias adaptações; 

Considerando que as disposições do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro, relativas à parentalidade, são aplicáveis, ex vi da Lei n.º 59/2008, de 11 de 

setembro, com as necessárias adaptações, aos trabalhadores que exerçam funções públicas, nas 

modalidades de contrato de trabalho em funções públicas e de nomeação. 

Afigurando-se necessário definir algumas situações, de forma a garantir uma melhor 

interligação entre a condição militar e as normas de proteção da parentalidade.   

 Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.° da Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, com a redação que 

lhe foi dada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, determino o seguinte: 

1. São aprovadas as medidas de proteção na parentalidade dos militares da Força Aérea, em 

anexo ao presente Despacho e que deste fazem parte integrante. 

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua assinatura e revoga o Despacho do 

CEMFA n.º 31/00/A, de 13 de julho. 

Alfragide, 03 de fevereiro de 2016 

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA 

 

José António de Magalhães Araújo Pinheiro 

General
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO NA PARENTALIDADE 

DOS MILITARES DA FORÇA AÉREA 

 

1. Conceitos.  

a. “Grávida”, a militar em estado de gestação que informe o superior hierárquico 

imediato do seu estado, com apresentação de atestado médico; 

b. “Puérpera”, a militar parturiente e durante os 120 ou 150 dias subsequentes ao parto 

que informe o superior hierárquico imediato do seu estado, com apresentação de atestado 

médico ou certidão de nascimento do filho; 

c. “Lactante”, a militar que amamenta o filho e informe o superior hierárquico imediato 

do seu estado. 

 Após o filho completar 1 ano de idade, a condição de lactante depende da 

apresentação trimestral de atestado do médico que dá apoio à UOS;  

 No caso de não haver amamentação, e desde que ambos os progenitores exerçam 

atividade profissional, e para efeitos de aleitação do filho, até que este perfaça 1 ano de 

idade, um deles pode beneficiar do previsto no ponto 4 b. do presente Despacho; 

d. “Pais” os militares que sejam progenitores, adotantes, tutores, pessoas a quem for 

deferida a confiança judicial ou administrativa do menor, bem como cônjuges ou pessoas 

em união de facto com qualquer daqueles ou com o progenitor, desde que viva em 

comunhão de mesa e habitação com o menor; 

e. “Falta”, toda a dispensa de comparência ao serviço admitida de acordo com o 

disposto na legislação sobre proteção na parentalidade, embora o regime estatutário dos 

militares não preveja a existência de faltas; 

f. “Tempo de trabalho”, o horário normal de funcionamento das UOS, apesar de os 

militares não terem horário de trabalho, devido ao seu dever de disponibilidade 

estatutariamente consignado. 
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2. Diagnóstico da gravidez 

a. Na sua primeira colocação, após a frequência do respetivo curso de formação, 

independentemente do regime de prestação de serviço, todos os militares do sexo feminino 

devem ser presentes a uma consulta médica no centro de saúde da unidade, a fim de serem 

informados:  

(1) Da necessidade de deteção precoce da gravidez; 

(2) Do dever de declarar ao médico do centro de saúde da sua unidade de 

colocação ou de diligência o estado de gravidez, sempre que este ocorra ou 

seja pretendido a curto prazo; 

(3) Que o uso de um qualquer método anticoncecional (pré ou pós implantatório) 

deve ser precedido de avaliação clínica e do aconselhamento de um médico 

especialista em ginecologia; 

(4) Se for considerado pessoal navegante permanente/temporário deve ainda o 

médico sensibilizar a militar para a necessidade de que, por razões médicas e 

de desempenho das suas funções em condições específicas, o método 

anticoncecional deve ser proposto por um ginecologista, com posterior 

conhecimento por parte de um médico com formação em medicina 

aeronáutica.  

b.  A suspeita e o diagnóstico da gravidez são da responsabilidade da militar, a qual 

deve ser declarada ao médico do centro de saúde da unidade de colocação ou diligência, e 

facultado o respetivo teste, sempre que solicitado.  

c.  Sem prejuízo do previsto na alínea anterior, por razões médicas ou de serviço, o 

médico do centro de saúde da unidade de colocação ou diligência pode solicitar a realização 

do Teste Imunológico da Gravidez (TIG), o qual fica obrigatoriamente sujeito a sigilo 

médico. 

d.  O TIG urinário é processado através de colheita realizada nos centros de saúde das 

unidades e respetiva avaliação pelo médico da UOS. Nos casos de necessidade de 

confirmação diagnóstica em amostra sanguínea (doseamento de Beta-HCG), a militar deve 

ser encaminhada para colheita no laboratório do Hospital das Forças Armadas. Em todo o 

processo deve estar garantido o total sigilo. A militar pode optar por fazer o TIG num 
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laboratório civil, responsabilizando-se pela entrega do resultado ao médico do centro de 

saúde da unidade de colocação ou de diligência.  

  

3. Tarefas vedadas 

a. É proibida a realização pelas grávidas das seguintes tarefas:  

(1) Atividade aérea, independentemente do tipo de aeronave;  

(2) Combate a incêndios e treinos com extintores que impliquem a sua descarga;  

(3) Condução de veículos pesados da Força Aérea;  

(4) Condução de veículos ligeiros da Força Aérea, a partir das 20 semanas;  

(5) Mergulho;  

(6) Atividades em que esteja ou possa estar exposta a atmosferas com 

subpressão;  

(7) Realização de testes de pressurização;  

(8) Para-quedismo;  

(9) Participação oficial em cerimónias militares integradas em forças em parada 

ou como porta-estandartes;  

(10) Participação em forças operacionais;  

(11) Serviços que impliquem a guarda, a posse, manuseamento ou o uso e porte de 

armas;  

(12) Serviço de escala que não implique uso de armamento, a partir das 24 

semanas;  

(13) Segurança militar, quer de instalações, quer em forças propriamente ditas;  

(14) Trabalhos efetuados em locais perigosos;  

(15) Trabalhos que envolvam a exposição a ruído intenso;  

(16) Trabalhos que envolvam a exposição a temperaturas extremas;  

(17) Trabalhos que envolvam exposição a choques, vibrações ou trepidações 

frequentes;  

(18) Trabalhos que envolvam a manipulação de combustíveis, explosivos ou 

material nuclear/radiológico/biológico/químico (NRBQ);  
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(19) Trabalhos que envolvam a manipulação de outro material biológico ou 

químico perigoso;  

(20) Trabalhos que envolvam movimentação manual de cargas que comportem 

riscos, nomeadamente dorso-lombares, ou cujo peso exceda 10 kg;  

(21) Treino físico-militar e provas físicas;  

(22) Utilização e manipulação frequente e regular de substâncias tóxicas;  

(23) Tiro com armas de fogo; 

(24) Participação em Forças Nacionais Destacadas (FND); 

(25) Cinotécnica. 

b. É proibida a realização pelas puérperas ou lactantes das seguintes tarefas:  

(1) Trabalhos que envolvam a manipulação de material nuclear;  

(2) Trabalhos que envolvam a manipulação de material biológico ou químico 

com risco conhecido ou potencial para a saúde da mesma ou para a criança;  

(3) Utilização e manipulação de substâncias tóxicas;  

(4) Treinos com extintores que impliquem a sua descarga;  

(5) Atividades que envolvam a exposição a radiações ionizantes; 

(6)  Treino fisico-militar obrigatório e provas físicas durante o puerperio (após 

este período de tempo, a militar deve ser proposta a integrar programa de 

treino para reabilitação física). 

c. O médico do centro de saúde da unidade de colocação ou de diligência pode 

dispensar a grávida, puérpera ou lactante do exercício de outras tarefas ou funções 

consideradas de risco, após análise clínica individualizada e contextualizada à realidade da 

UOS. 

d. O médico do centro de saúde da unidade de colocação ou de diligência pode 

determinar ainda, casuisticamente, quais as atividades que, não sendo vedadas, são 

desaconselháveis às militares grávidas, puérperas ou lactantes. Nestes casos, este médico 

poderá dispensar a militar, nas condições supracitadas, destas atividades por período até 365 

dias, sem necessidade de envio para a Junta de Saúde da Força Aérea (JSFA). 
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e. Sem prejuízo do previsto em legislação especial ou no presente despacho, o 

Comandante, Diretor ou Chefe de Serviço, em atividade suscetível de apresentar um risco 

específico de exposição a agentes, processos ou condições de trabalho, deve proceder à 

avaliação da natureza, grau e duração da exposição de trabalhadora grávida, puérpera ou 

lactante, de modo a determinar qualquer risco para a sua segurança e saúde e as repercussões 

sobre a gravidez ou a amamentação, bem como as medidas a tomar, devendo o mesmo 

recorrer ao apoio técnico do médico da UOS.  

f. O médico do centro de saúde da unidade de colocação ou de diligência pode 

dispensar temporariamente o pessoal militar feminino do desempenho de algumas das 

tarefas vedadas a grávidas, sempre que esteja previsto o início de uma gestação (com 

manifesta vontade expressa por parte da militar em consulta de planeamento familiar no 

centro de saúde da UOS), mediante atestado médico de especialista em 

ginecologia/obstetrícia (com ou sem apresentação do resultado de TIG), onde estejam 

indicados a atividade, agente ou processo de risco em causa, da qual a militar deve ser 

afastada, bem como o tempo provável de duração da dispensa.  

g. Durante o período de proibição ou dispensa, as militares exercem outras tarefas 

consideradas compatíveis com o seu estado fisiológico, retomando após tal período as 

funções anteriormente desempenhadas, desde que o médico não identifique a permanência 

ou a existência de situações clínicas impeditivas. 

h. Caso não seja possível o desempenho de tarefas compatíveis, estas militares são 

dispensadas daquelas tarefas e se a referida dispensa for superior a 30 dias, a militar deve ser 

presente à JSFA. 

 

4.  Dispensas das escalas de serviço ou missões 

a. Quando os pais são ambos militares, com filhos até aos 16 anos de idade ou, 

independentemente da idade, com filho e/ou enteado com deficiência ou doença crónica que 

com eles viva em comunhão de mesa e habitação:  
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(1)  No caso de ser dada ordem para a movimentação concomitante de ambos os 

militares em serviço ou missão com duração previsível que ultrapasse o horário 

máximo de permanecia dos filhos e/ou enteados na creche ou estabelecimento 

de ensino, um deles pode requerer a sua dispensa temporária desse serviço ou 

missão ao respetivo Comandante, Diretor ou Chefe de Serviço, desde que 

apresente uma declaração do Comandante, Diretor ou Chefe do Serviço do 

outro militar em que conste que este não requereu dispensa; 

 

(2)  No caso de ambos os pais serem nomeados para prestar serviço numa das 

escalas de serviços da respetiva UOS num mesmo período de 48 horas, um 

deles pode requerer ao órgão competente para elaborar o respetivo 

escalonamento, de forma a que lhe seja permitido prestar serviço noutro dia, 

durante os 15 dias seguintes, desde que apresente uma declaração do 

Comandante, Diretor ou Chefe do Serviço do outro militar em que conste que 

este não requereu dispensa; 

 

(3)  Sempre que um dos pais se encontre alojado a mais de 50 quilómetros da sua 

residência habitual, em cumprimento de uma determinação superior, e o outro 

militar seja nomeado para prestar serviço de escala na respetiva UOS nesse 

período, pode requerer ao órgão competente para elaborar o respetivo 

escalonamento, de forma a que lhe seja permitido prestar serviço noutro dia, 

durante os 15 dias seguintes; 

 

(4)  Caso o alojamento a mais de 50 quilómetros da residência habitual, referido na 

alínea anterior, se prolongue por um período superior a 30 dias corridos, o 

outro militar pode requerer dispensa de prestar serviço de escala, ao órgão 

competente para elaborar o respetivo escalonamento. 

 

b.  Quem tenha que cuidar pessoalmente do(s) seu(s) filho(s) com idade até aos 16 anos,  

em virtude de separação não amigável, do outro progenitor ter falecido, não exercer as 
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responsabilidades parentais, e independentemente da idade o filho e/ou progenitor sofrer de 

deficiência profunda ou doença crónica incapacitante, ou não viver com outra pessoa adulta 

em comunhão de mesa e habitação e não dispuser de apoio familiar para cuidar dos filhos 

durante as suas ausências, pode requerer:  

 

(1) Dispensa temporária de serviço que implique impossibilidade de cuidar do(s) 

filho(s) entre as 19 horas de um dia e as 8:00 horas do dia seguinte; 

(2) Dispensa temporária de participação em missões no estrangeiro; 

(3) Dispensa temporária de desempenho de cargos que possam determinar a 

permanência, ainda que temporária, numa missão no estrangeiro (cargos 

projetáveis). 

 

c. Para os efeitos das dispensas referidas na alínea anterior, o militar deve dirigir o 

requerimento ao CEMFA nas situações (2) e (3) e ao Comandante, Diretor ou Chefe do 

Serviço na situação (1), juntando os seguintes documentos probatórios, no aplicável: 

 

(1) Certidão de nascimento do(s) filho(s); 

(2) Atestado médico pediátrico ou da Unidade de saúde onde o mesmo é avaliado 

periodicamente, comprovando a(s) deficiência(s) ou doença(s) crónica(s) do(s) 

filho(s) e de que este necessita de acompanhamento regular; 

(3) Documento em que conste a confiança judicial ou administrativa do menor; 

(4) Certidão de óbito ou documento comprovativo do impedimento ou da inibição 

do exercício das responsabilidades parentais do outro progenitor; 

 (5) Atestado médico comprovativo da deficiência profunda ou doença crónica 

incapacitante do outro progenitor, emitido pelo médico assistente do mesmo ou 

pela Unidade de saúde onde este está internado; 

(6) Declaração sob compromisso de honra do militar de que não dispõe de parentes 

em 1.º grau num raio de 30 km capazes de dar apoio a cuidar dos filhos nas 

ausências do progenitor; 
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 (7) Declaração sob compromisso de honra do militar em como não vive com outra 

pessoa adulta em comunhão de mesa e habitação. 

 

d. Na avaliação do caso concreto, o Comandante, Diretor ou Chefe do Serviço pode 

solicitar parecer ao Serviço de Ação Social, que verifica com o militar a viabilidade das 

opções disponíveis para a prestação de cuidados ao(s) seu(s) filho(s) durante as suas 

ausências, nomeadamente em estabelecimentos militares de ensino, serviços de creches ou 

amas. 

 

5.  Dispensa do uso de uniformes 

  As militares grávidas devem utilizar os uniformes n.º 1 ou n.º 2 pré-natal, assim que não seja 

possível o uso dos uniformes habituais. 

6.  Disposições diversas 

a. A aplicação de qualquer das medidas previstas neste despacho não implica perda ou 

diminuição de qualquer direito; 

b. Se da aplicação das medidas de proteção resultar a desqualificação para o exercício 

das funções/atividades que a militar desempenhava, deve ser-lhe facultada a possibilidade de 

se requalificar; 

c. A grávida como utilizadora dos transportes aéreos militares (TAM) deve entre a 32.ª 

e a 36.ª semana de gravidez apresentar autorização médica. Após a 36.ª semana apenas é 

autorizada como paciente; 

d. A grávida de baixa por gravidez de risco deve ser dispensada de se apresentar na 

Junta de Saúde. Deve fazer chegar à junta de Saúde um relatório médico com a justificação 

de gravidez de risco e previsão temporal desta situação; 

e. O militar, a quem for concedido dispensas das escalas de serviço ou missões, tem a 

obrigação de comunicar na respetiva UOS qualquer alteração das circunstâncias que possam 

pôr fim a estas situações. 

  


