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Uma tabela comparativa completa da legislação sobre licença parental está disponível no site do ParlAmericas. Para um 
acesso rápido, use a câmera do seu celular para escanear o código QR.

O gráfico contém detalhes atualizados sobre as leis que regulam a licença maternidade, 
paternidade e parental de cada um dos 35 parlamentos membros do ParlAmericas. Os links para 
o texto das leis estão incluídos para cada categoria de licença. Detalhes sobre o cálculo de elegibilidade 
e benefícios (por exemplo, cálculos de duração e pagamento) são fornecidos, juntamente com o artigo 
correspondente da lei. A legislação sobre proteção do trabalho para os pais também está listada, 
juntamente com outros recursos exclusivos da licença parental de cada país e outras leituras de interesse.
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https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Leyes_Nacionales.pdf
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