
O QUE É O TICKET ENSINO®?
O Ticket Ensino®, disponível em cartão e papel, é um cheque ensino/formação atribuído pelas 

empresas que pretendem subsidiar as despesas de educação e formação dos colaboradores e 

seus dependentes em áreas específicas, sem limite de idade ou valor anual.

A utilização em escolas de línguas e outros estabelecimentos para a melhoria das competências 

profissionais, permite às empresas subsidiar as despesas de formação dos seus colaboradores.

CHEQUE ENSINO/FORMAÇÃO COM BENEFÍCIOS 
PARA EMPRESAS E COLABORADORES

• Permite às empresas subsidiar as despesas 

de educação e formação dos colaborado-

res e seus dependentes sem limite de ida-

de ou valor anual.

• Possibilita às empresas direccionar a for-

mação dos seus colaboradores para áreas 

específicas.

• Totalmente isento de contribuições: TSU 

(23,75% para as empresas e 11% para os 

colaboradores).   

VANTAGENS DOS CHEQUES TICKET ENSINO®



363€

Ganho com Ticket Ensino®

VANTAGENS FISCAIS

Pressupondo um valor anual de 3.300€
e TSU de 23,75%

BENEFÍCIOS/EMPRESA

Ganho com Ticket Ensino®

784€

Pressupondo um valor anual de 3.300€
e TSU de 11%

BENEFÍCIOS/COLABORADOR

11%

Eficiência fiscal

Os tickets de serviços e o Ticket Ensino® que comercializamos, com vanta-
gens fiscais ou operacionais, permitem às organizações escolher soluções 
economicamente vantajosas,  aumentando, ao mesmo tempo, o bem-estar 
dos seus colaboradores.  

• Ensino Pré-Escolar
 Creches e Jardins-de-Infância

• Ensino Básico
 Colégios, Escolas Privadas e Públicas

• Ensino Secundário
 Colégios, Escolas Privadas e Públicas

• Actividades Extra-Curriculares

• Compra de Material Escolar

• Compra de Manuais e Livros Escolares

• Formação Profissional

• Ensino Superior
 Universidades, Institutos e Escolas Superiores

• Ensino Profissional
 Escolas e Institutos Profissionais

• Ensino de Línguas
 Escolas e Institutos

ONDE PODEM SER UTILIZADOS?
Os Tickets Ensino® podem ser utilizados numa vasta rede nacional de estabelecimentos
na área da educação e formação profissional:
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