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A sua licença de paternidade 
 
Desde 1 de janeiro de 2021 que os pais têm direito a duas semanas de férias remuneradas, 
ou seja, a dez dias úteis livres após o nascimento da criança. Não é obrigatório gozar o tempo 
de licença de paternidade seguido de uma só vez, sendo também possível gozar períodos de 
semanas ou dias intercalados. Durante a licença de paternidade, o pai tem direito a 80% do 
salário, recebendo, contudo, no máximo CHF 196 por dia. 
 
Atenção: Estas normas são apenas orientações mínimas legais. Fale com os seus superiores 
sobre este tema, pois poderá ter direito a mais de duas semanas de licença de paternidade. 
 
Em que condições tenho direito a uma compensação durante a minha licença de pater-
nidade? 

- É necessário ser legalmente o pai da criança à data do nascimento da mesma ou ser 
reconhecido como pai legal nos seis meses após o nascimento.  

- Além disso, o pai deve ter contribuído para o AHV (Segurança Social) nos nove meses 
anteriores ao nascimento e ter trabalhado, no mínimo, cinco meses durante o mesmo 
período. 

- Estas regras aplicam-se a todos os trabalhadores, quer sejam trabalhadores indepen-
dentes, assalariados, temporários ou em regime de tempo parcial, e também caso o 
pai esteja a frequentar o ensino profissional.  

 
Quem devo informar de que vou ser pai? 
Informe os seus superiores. Tem seis meses, no máximo, para gozar a sua licença de pater-
nidade. 
 
A entidade empregadora pode recusar dar-me a licença? A entidade empregadora pode 
despedir-me?  
Não. A sua licença de paternidade não pode ser recusada. Porém, para determinar o período 
de licença de paternidade é necessário ter alguma consideração pelo funcionamento da em-
presa. 
 
Um despedimento por motivos relacionados com a paternidade ou a licença de paternidade é 
abusivo e discriminatório nos termos da Lei da Igualdade. Em caso de despedimento por mo-
tivos relacionados com a paternidade, pode entrar em contacto com o órgão de resolução de 
litígios em matéria de discriminação: https://www.geschlechterdiskriminierung.bs.ch/ 
 
As minhas férias podem ser reduzidas se eu gozar a licença de paternidade?  
Não. O pai tem direito às duas semanas de licença de paternidade para além das férias.  
 
E se estiver desempregado? 
Os desempregados também têm direito à licença, desde que recebam um subsídio diário.   
 
É bom saber o seguinte: Desde 1 de julho de 2021 que é possível solicitar uma licença para 
assistência a filho de, no máximo, 14 semanas para dar assistência a uma criança menor cuja 
saúde foi afetada gravemente por uma doença ou um acidente. A licença para assistência a 
filho pode ser partilhada pelos pais.  
 


