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NOÇÕES BÁSICAS

O que é licença parental?

Para que as sociedades e as economias prosperem, 
as pessoas precisam ter a opção de serem, ao mesmo 
tempo, trabalhadores e pais. Facilitar essa escolha 
significa garantir que as estruturas necessárias de 
apoio sejam implementadas por meio de políticas 
voltadas para a família, que incluem a licença 
parental. Enquanto mantém seu emprego, essa 
licença fornece aos pais tempo e, idealmente, recursos 
para se dedicar a cuidar de seus filhos na época de seu 
nascimento ou adoção. Essas circunstâncias moldam o 
bem-estar e a saúde a longo prazo de toda a unidade 
familiar.

As licenças, durante o período crítico da infância, 
podem ser compensadas com alguns ou todos os 
ganhos habituais dos pais. Quando combinada com 
uma cultura e condições de trabalho favoráveis, 
a licença parental pode ser especialmente 
transformadora para as mulheres e as famílias dos 
trabalhadores de baixa renda.

Além dos benefícios para mulheres e famílias, 
a licença parental produz benefícios para os 
empregadores e seus negócios. Políticas bem 
projetadas de licença parental também podem 
acelerar significativamente o crescimento econômico, 
retendo os talentos das mulheres na força de trabalho 
e protegendo a saúde materna e neonatal.

A licença parental às vezes é usada como um 
termo genérico para descrever a combinação de 

maternidade, paternidade e/ou licença parental. De 
uma perspectiva política, esses assuntos podem ser 
diferenciados da seguinte maneira:

Licença maternidade: período de descanso 
com proteção empregatícia, geralmente pago, 
fornecido às mães no final da gravidez e continuando 
imediatamente após o parto. A licença maternidade 
é geralmente fornecida às mães biológicas, incluindo 
barriga de aluguel, como medida de saúde. 
Também é fornecido para mães adotivas em muitos 
países. Em alguns casos, a licença maternidade pode 
ser transferida para outros cuidadores (por exemplo, 
no caso da morte da mãe), podendo também ser 
obrigatória por um período mínimo de seis semanas.

Licença paternidade: licença com proteção 
empregatícia, geralmente limitada aos pais 
biológicos no momento do nascimento de seu 
filho e imediatamente depois. É uma medida de 
cuidado que permite que os pais atendam melhor 
às necessidades de seu bebê (e qualquer filho mais 
velho), e ajude a mãe do bebê a se recuperar do parto 
e a estabelecer alimentação e outras rotinas. Parceiros 
do mesmo sexo de mães biológicas são cada vez mais 
elegíveis para esse direito. 

Licença parental: um período maior de licença, com 
proteção empregatícia, disponível para um ou ambos 
os pais, para permitir que eles cuidem do bebê após o 
término da licença maternidade ou paternidade. 

As licenças pagas dão suporte à capacidade

dos pais de atender às crescentes 

necessidades financeiras de suas famílias no 

período pós-parto, dando-lhes tempo para 

se dedicarem a:

 ✅ Criar vínculo com o bebê.

 ✅ Atender às suas próprias necessidades 
médicas, incluindo recuperação física e 
mental pós parto.

 ✅ Cuidar do bebê e estabelecer rotinas 
de alimentação e sono.

 ✅ Apoiar a mãe/pai biológico.
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A licença parental é considerada uma medida de cuidado.

A fonte e o valor da compensação da licença parental variam de 
acordo com o país. Onde é paga, a licença parental é frequentemente 
compensada a uma taxa mais baixa do que a licença maternidade e 
paternidade. A elegibilidade e a duração da licença parental também 
variam e, normalmente, é contínua, sem interrupção. A licença parental 
compartilhada pode ser obtida sucessivamente, um pai após o outro; ou, 
os dois pais podem tirá-la simultaneamente, o que pode contar duas vezes 
contra o tempo total concedido para o casal.

As licenças maternidade e paternidade são frequentemente definidas como 
direitos individuais, enquanto a licença parental é tipicamente um direito familiar transferível.

A distinção entre licença paternidade e licença parental 
paterna pode ser obscura às vezes. A licença paternidade 
geralmente deve ser obtida no momento do nascimento. 
Já no segundo caso, existe uma flexibilidade maior - 
geralmente dentro de um ano após o nascimento da criança - 
para que a licença parental paterna seja tirada.

Nesse contexto, houve uma extensão gradual da licença 
maternidade na região das Américas e do Caribe, motivada 
principalmente por problemas de saúde infantil e em mulheres. 
A paternidade, e outras políticas voltadas para a família, são 
escassas, mas mostram grandes promessas como mecanismos 
para promover a igualdade de gênero, os direitos das mulheres e 
o desenvolvimento sustentável.

Globalmente, a licença parental expandida e neutra em termos 
de gênero é cada vez mais predominante, e há uma mudança 
correspondente em relação à licença maternidade e paternidade. 
Isso faz parte de uma nova abordagem que favorece políticas 
neutras, ou não diferenciadas, quanto ao gênero, relacionadas ao 
cuidado e ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

O Código da Família de Cuba (1975) 
estabelece a responsabilidade 
compartilhada da mãe e do pai de 
assistir, cuidar, proteger, educar, ajudar, 
dar profundo carinho e preparar seus 
filhos e filhas para a vida. A Lei 234 
(2003) estabelece que, após as licenças 
obrigatórias pós-natal e de amamentação 
da mãe, mães e pais podem decidir como 
distribuir o restante da licença disponível 
entre si, até que o filho atinja a idade de 
um ano.

As licenças podem ser categorizadas da 
seguinte maneira:

Direito individual: Um tempo específico de licença 
está disponível para um (ou cada) dos pais.

Direito individual intransferível: O pai ou a mãe 
é elegível para uma quantidade especifica de 
licença, e esse tempo não pode ser compartilhado 
entre si.

Um direito da família: Os pais podem dividir o 
tempo total de licença entre si (geralmente a seu 
critério).

Nota Legislativa

https://www.gacetaoficial.gob.cu/html/codigo%20de%20lafamilia.html#T2
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/insat/dl-234-2003.pdf

	NOÇÕES BÁSICAS
	Uma breve introdução ao assunto e como ele está situado na região do ponto de vista legislativo e de políticas públicas. 

	O QUE GÊNERO TEM A VER COM ISSO?
	Um detalhamento de algumas das implicações de gênero sobre a questão, que podem ser levantadas em diálogos com eleitores ou colegas.

	INSTRUMENTOS DE SUPERVISÃO PARLAMENTAR
	Trechos ou resumos de instrumentos internacionais, incluindo acordos vinculativos, que foram adotados pelos países da região. Esses são pontos de entrada importantes para a ação parlamentar e frequentemente referenciados nos preâmbulos da legislação relev

	DADOS RÁPIDOS
	Resumo de dados instantâneos regionais e globais que ilustram o estado atual do progresso na questão.

	INGREDIENTES PRINCIPAIS PARA LEGISLAR
	Definições, conceitos e exemplos que podem ser usados para desenvolver reformas abrangentes ou novas iniciativas. Também podem servir de base para cláusulas específicas de projetos de lei ou outras propostas perante o parlamento, bem como servir como pont

	BOAS PRÁTICAS
	Uma seleção de recomendações a serem consideradas ao planejar uma ação legislativa sobre o problema.

	ESTRUTURAS NACIONAIS
	Um gráfico (versão expandida completa on-line) destacando as leis e estruturas regulatórias atuais sobre o assunto, por país. Esses exemplos podem inspirar novas linhas de trabalho produtivas ou, conexões com colegas parlamentares de outros países. O gráf

	PERGUNTAS PARA MONITORAMENTO E SUPERVISÃO
	Uma lista de verificação que pode ajudar a identificar lacunas na estrutura legal de um país ou em sua implementação. As perguntas podem fornecer pontos de partida para mais pesquisas e diálogos sobre uma estrutura legal, existente ou em criação, sobre o 

	MUDANDO DE ASSUNTO
	Equívocos comuns sobre o problema que podem ser encontrados no trabalho, bem como fatos e pontos convincentes que podem ser levantados para resolver os equívocos. 

	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
	Citações completas dos estudos e relatórios mencionados no guia de políticas.


