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A empresa será obrigada a:

Cheque creche (Vale de Infância) – O que é e que benefícios pode trazer?

O cheque creche é um e-voucher que tem como objetivo ajudar nas despesas de educação dos filhos dos 

trabalhadores. Quando a empresa não possui infantários ou lactários de gestão própria podem decidir 

atribuir estes vales aos seus trabalhadores de forma a ajudar no pagamento destes serviços, no entanto 

este benefício não tem obrigatoriedade temporal, sendo possível para a empresa a qualquer momento 

suspender o seu pagamento ou não renovar o benefício.

Regras:

Destina-se ao pagamento de creches, jardins de infância e lactários;

Filhos ou equiparados com idade inferior a 7 anos.

É um benefício social totalmente isento de IRS e Segurança Social (empresa e trabalhador) e permite á 

empresa uma majoração de 40% em sede de IRC.

Como obter a majoração de 40%?  

O benefício tem que ser aplicado a todos os trabalhadores elegíveis, que tenham filhos e que queiram 

receber este benefício e o valor atribuído terá que ser o mesmo para todos.

As empresas podem deduzir estes vales como custos com pessoal por 140% do seu valor sem teto limite. 

Se a empresa decidir que a atribuição do voucher está dependente de outros critérios como antiguidade, 

produtividade, etc., então neste caso irão perder os benefícios fiscais. 

Em 2015 surgiram também os vales de Educação que acabaram por perder os benefícios fiscais que 

haviam sido atribuídos inicialmente sendo atualmente isento de Segurança Social, mas tributados em sede 

de IRS.
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A empresa será obrigada a:

Destinam-se a trabalhadores com filhos dependentes a cargo com idades compreendidas entre os 7 e os 

25 anos e que se encontrem a estudar, estes vales podem ser utilizados para comprar livros, pagar colégios, 

etc. 

Os valos de educação têm um limite de isenção anual de 1.100,00€ por dependente. 

Legislação aplicável 

DL 26/99, de 28 de Janeiro Decreto-Lei 26/99, 1999-01-28 - DRE

Artigo escrito por Telma Bacala (tbacala@finpartner.pt)

https://dre.pt/pesquisa/-/search/180575/details/maximized


finpartner.pt

LISBOA

Rua Castilho, nº 39 - 14º piso 

1250-068 Lisboa 

T: +351 210 995 932

PORTO

Rua da Rosa, nº 113 - 5º piso

4100-359 Porto 

T: +351 220 185 568

ALGARVE

Rua de Santo António, nº 2  A - 1º piso 

8000-283 Faro 

T: +351 289 102 458

finpartner@finpartner.pt

PORTUGAL • ANGOLA • BRAZIL • CAPE VERDE • CHINA • GUINEA-BISSAU • MOZAMBIQUE • SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE • EAST TIMOR


