Assistência para
progenitores
e apoio financeiro para
despesas com cuidados
infantis
Crédito fiscal para crianças (Child Tax Credit)
O seu Serviço de
O crédito fiscal para crianças ajuda as famílias com filhos. Informação Familiar (Family
Information Service) local
Pode solicitá-lo quer esteja ou não a trabalhar. Pode ser
pode fornecer mais
informações
utilizado para cobrir as suas despesas com cuidados
sobre o que pode ter direito.
infantis, embora não seja especificamente um pagamento Além disso, pode encaminhá-lo
para outras organizações
destinado para esse fim.
que o possam

ajudar.
Crédito fiscal professional (Working Tax Credit)
O crédito fiscal profissional ajuda trabalhadores (quer trabalhem por conta
própria, quer por conta de outrem) que possuam baixos rendimentos,
complementando-os.

Elemento de cuidados infantis do crédito fiscal profissional

(Working Tax Credit Childcare Element)

Com o elemento de cuidados infantis do crédito fiscal profissional, você
pode obter uma ajuda adicional para as despesas de cuidados infantis
registados ou aprovados.
Sistemas “Assisted Places” e “Helping Hands"
Alguns destes sistemas conferem uma assistência financeira adicional para
apoiar crianças com deficiências e crianças com necessidades adicionais no
acesso a recursos de cuidados infantis. Estes sistemas também ajudam as
famílias com baixos rendimentos ou que recebem subsídios específicos, de
forma a poderem ter acesso a cuidados infantis de qualidade.

Locais gratuitos de educação precoce a tempo parcial
Todas as crianças de 3 e 4 anos de idade do País de Gales têm o direito a
frequentar locais gratuitos de educação precoce a tempo parcial.

Vales para cuidados infantis (Childcare Vouchers)

Algumas entidades patronais podem ajudar os seus funcionários fornecendolhes vales para cuidados infantis.
Ajuda financeira adicional
O crédito fiscal infantil pode incluir dinheiro adicional para crianças com
deficiências. O crédito fiscal profissional pode incluir apoio com custos
relacionados com cuidados infantis.
O subsídio de subsistência em caso de incapacidade («Disability Living
Allowance» (DLA)) pode ser solicitado para uma criança que possua uma doença
ou uma incapacidade física ou mental grave se, devido à sua doença,
necessitar de obter muito mais ajuda ou cuidados do que outras crianças da
mesma idade.
Manutenção infantil (Child Maintenance)

Foram igualmente introduzidas alterações na manutenção infantil como parte da
Reforma da Previdência mais ampla. Está disponível aconselhamento online
gratuito ajustado às suas necessidades através do aplicativo Web «Sorting Out
Separation» www.sortingoutseparation.org.uk/en/home/
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Esta informação foi corrigida com data de março de 2015. Para mais
informações relativas ao apoio destinado a despesas com cuidados infantis
que podem ser disponibilizadas futuramente por parte do Governo do Reino
Unido no âmbito do Sistema do Crédito Universal (Universal Credit) ou dos
Cuidados Infantis Livres de Impostos (Tax-Free Childcare Scheme),
contacte o seu Serviço de Informação Familiar ou visite www.gov.uk

Student Finance Wales
Os estudantes do ensino superior podem ter direito a um subsídio para
cuidados infantis, desde que cumpram os critérios de qualificação para
esse fim. Pode encontrar detalhes a esse respeito no sítio de internet da
Student Finance Wales (www.studentfinancewales.co.uk/newstudents/201415-what-financial-support-is-available/extra-support)
Os estudantes do ensino superior que estudem no País de Gales podem
ser elegíveis a assistência para despesas de cuidados infantis por parte
do Fundo de Contingência Financeira (Financial Contingency Fund), que é
administrado por instituições do ensino superior em nome do Governo
Galês. Pode obter dados a esse respeito junto do gabinete de Apoio ao
Estudante na instituição na qual se encontra a estudar atualmente.

