
Apoio às despesas de educação 
com aumento do rendimento 
disponível para os colaboradores.

ticket.pt

Vantagens todos os dias.

O Ticket Educação®, disponível 
em cartão electrónico, formato 
papel e digital, é atribuído 
pelas empresas aos seus 
colaboradores com filhos ou 
equiparados, para subsidiar
o pagamento de despesas com 
estabelecimentos de ensino
públicos e privados, do básico
básico à universidade, e outros 
serviços de educação, bem 
como de despesas com livros, 
manuais e material escolar.

VANTAGENS SÓCIO-LABORAIS  E OPERACIONAIS
 

 

Redução dos encargos familiares, por parte dos pais, com as despesas de educação dos seus 
filhos, em escolas públicas ou privadas, em todos os graus de ensino (do básico ao superior)

Maior motivação por parte dos colaboradores e consequente aumento de produtividade
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•

•

•

•

FLEXIBILIDADE
Vasta rede nacional de estabelecimentos 
aderentes em todos os graus de ensino e 
serviços de educação

Ensino privado

Ensino privado e solidário

Ensino público

Livros, manuais e material escolar

•

•

•

•

VANTAGENS FISCAIS
Isenção total de TSU para empresas 
e para colaboradores

IRC (custos do exercício)

•

•

ticket@ticket.pt
ticket.pt

Gestão dos tickets digitais através da APP My Ticket

Adesão ao programa de descontos exclusivos Ticket+

Facturação electrónica para uma melhor gestão administrativa•

trivalor.pt

Implementação de novas políticas de apoio à família, conciliando a vida profissional, pessoal 
e familiar dos seus colaboradores

Porto
T. 228 302 900
delegacao.norte@ticket.pt

Lisboa
T. 210 420 325
delegacao.sul@ticket.pt

Funchal
T. 291 225 727
delegacao.madeira@ticket.pt



VANTAGENS FISCAIS

Pressupondo um valor anual de 3.500€ e TSU de 23,75%.

Ganho em TSU

831€

Ganho Eficiência fiscal

Pressupondo um valor anual de 3.500€ e TSU de 11%.

11%385€

BENEFÍCIO/COLABORADORBENEFÍCIO/EMPRESA (por colaborador)
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Faça a simulação para a sua empresa em ticket.pt/simulador

Os tickets de serviços e o Ticket Educação® que comercializamos, com vantagens sociais, fiscais e operacionais, permitem às empresas escolher 
soluções economicamente vantajosas, aumentando, simultaneamente, o bem-estar dos seus colaboradores.

Conheça as vantagens do Ticket Educação® digital
e as funcionalidades do Portal eTicket Serviços® e
da aplicação My Ticket® 
Com os mesmos benefícios fiscais e vantagens socio-económicas 
do Ticket em suporte papel, esta versão permite que as
diferentes operações, relativas à sua emissão, gestão e 
pedido de reembolso, se realizem online, através do portal 
eTicket Serviços®.

EMPRESAS
Carregamento de colaboradores e beneficiários

ESTABELECIMENTOS ADERENTES
Validação do recebimento e pedido de reembolso

Consulte a rede de estabelecimentos aderentes em ticket.pt, no portal 
e na app My Ticket®

Encomenda dos Ticket Educação em vale, cartão e formato digital

COLABORADORES
Gestão dos tickets atribuídos

Pagamento ao estabelecimento de ensino através do Portal
eTicket Serviços® ou da App My Ticket®


