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Vantagens todos os dias.

O Ticket Ensino®, disponível em 
em vale, cartão e formato digital, é 
atribuído pelas empresas que 
pretendem subsidiar as despesas 
de ensino e formação dos 
colaboradores e seus 
dependentes em áreas específicas, 
sem limite de idade ou valor anual.

   

  

trivalor.pt

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

Leiria
T. 244 826 378
delegacao.centro@ticket.pt

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

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

ticket@ticket.pt
ticket.pt

Apoio ao ensino/formação 
profissional dos colaboradores 
e seus dependentes.

VANTAGENS SÓCIO-LABORAIS
Permite às empresas subsidiar as despesas de ensino e formação dos colaboradores e 
seus dependentes sem limite de idade ou valor anual

Possibilita às empresas direccionar a formação dos seus colaboradores para áreas específicas

Maior motivação por parte dos colaboradores e consequente aumento de produtividade 

Facturação electrónica para uma melhor gestão administrativa

Acesso ao programa de descontos exclusivos Ticket+

•

•

•

•

•

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)

•

•

A utilização em escolas de negócios, 
línguas, formação profissional 
e  outros estabelecimentos
especializados permite às empresas 
valorizar as competências dos
seus recursos humanos.

Lorem ipsum



Onde podem ser 
utilizados?
Os Tickets Ensino® podem ser utilizados numa vasta rede nacional 
de estabelecimentos na área da educação e formação profissional.

ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Creches e jardins-de-infância

ENSINO BÁSICO
Colégios, escolas privadas e públicas

ENSINO SECUNDÁRIO
Colégios, escolas privadas e públicas

ENSINO SUPERIOR
Universidades, institutos e escolas superiores

ENSINO PROFISSIONAL
Escolas e institutos profissionais

ENSINO DE LÍNGUAS
Escolas e institutos

Actividades extra-curriculares

Compra de material escolar

Compra de manuais e livros escolares

VANTAGENS FISCAIS

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

Ganho em TSU

784€

Ganho Eficiência fiscal

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

11%363€

BENEFÍCIO/COLABORADORBENEFÍCIO/EMPRESA (por colaborador)

Os tickets de serviços e o Ticket Ensino® que comercializamos, com vantagens sociais, fiscais e operacionais, permitem às empresas escolher soluções
economicamente vantajosas, aumentando, simultaneamente, o bem-estar dos seus colaboradores.
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Consulte a rede de estabelecimentos aderentes
em ticket.pt e na app My Ticket®

Faça a simulação para a sua empresa em ticket.pt/simulador

Ticket
Ensino
Digital ®
+  simples
+  rápido


