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UBER EATS LANÇA PAGAMENTO COM 

TÍTULO DE REFEIÇÃO DA EDENRED EM 

FRANÇA 

 
 

O serviço Uber Eats e a Edenred França acabam de estabelecer uma parceria que permite 

aos utilizadores do título de refeição da Edenred, em França, beneficiar da entrega de 

refeições, de forma simples, rápida e segura, através da aplicação do Uber Eats. 

 

 

Seja para um pequeno-almoço improvisado, um almoço rápido numa localização à escolha 

ou para partilhar com colegas de trabalho, todas as refeições são uma oportunidade para 

utilizar esta nova possibilidade de pagamento disponível de 2ª feira a sábado. Os 600.000 

utilizadores do título de refeição da Edenred, em França, poderão passar a encomendar as 

suas refeições nas 42 cidades Francesas em que o serviço do Uber Eats está disponível. E tudo 

isto sem a necessidade de haver um número mínimo de pedidos e independentemente do 

valor associado à encomenda a ser paga com o título de refeição da Edenred, uma vez que 

este pode ser complementado, em caso de necessidade, com um pagamento através de 

um cartão de crédito ou de uma conta Paypal. Tudo isto apenas com alguns cliques! 
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Encomendar refeições através do Uber Eats com o título de refeição da Edenred demora 

apenas alguns segundos, pois basta descarregar a aplicação para iPhone ou Android, fazer 

o registo, associar a conta MyEdenred na seção de “Pagamentos”, escolher um restaurante 

que aceite o título de refeição da Edenred, fazer a encomenda, selecionar como opção de 

pagamento o título de refeição da Edenred e esperar que esta seja entregue, em menos, de 

30 minutos. 

 

A missão do Uber Eats é garantir a entrega de refeições, a qualquer pessoa, 

independentemente do local e horário escolhido, mediante alguns cliques e disponibilizando 

o maior número opções de comida possível. Hoje, o Uber Eats permite encomendas em cerca 

de 7.000 restaurantes e a escolha de refeições provenientes de 45 tipos de cozinhas diferentes, 

em França. 

 

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e 

comerciantes, está presente em 45 países. Em França, o seu título de refeição é utilizado por 

1.8 milhões de colaboradores, dos quais mais de um terço paga as suas refeições através do 

formato cartão ou aplicação móvel. 

 

“Estamos muito satisfeitos em comunicar esta parceria que vai de encontro a uma 

necessidade de longa data dos consumidores Franceses, permitindo-lhes utilizar este novo 

modelo de pagamento diretamente através da aplicação, além do seu cartão de crédito e 

Paypal. Queremos fazer parte do dia-a-dia dos Franceses, conferindo-lhe a melhor 

experiência possível em cada pedido de encomenda”, afirma Stéphane Ficaja, General 

Manager do Uber Eats França. 

 

 

“Através desta parceria, a Edenred está a acompanhar a sua estratégia de inovação, 

antecipando e apoiando os padrões de consumo dos colaboradores das empresas. 

Enquanto líder no segmento de títulos de refeição, a Edenred é a única entidade emissora, 

em França, a disponibilizar uma ampla oferta de modelos de pagamento, desde cartões a 

pagamentos móveis e pagamentos integrados com uma aplicação. Com este novo serviço, 

a Edenred está a reforçar a sua posição como líder em serviços digitais, combinando aspetos 

como a fintech e a foodtech e oferendo uma experiência de elevada qualidade a todos os 

seus utilizadores”, reforça Julien Tanguy, General Manager da Edenred França. 

 

▬▬ 
 

Sobre o Uber Eats em França 

 

O Uber Eats é uma aplicação disponível em 42 cidades Francesas: Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes, Toulouse, 

Strasbourg, Grenoble, Dijon, Montpellier, Rouen, Rennes, Limoges, Clermont-Ferrand, Reims, Tours, Orléans, Marseille, 

Angers, Amiens, La Rochelle, Nice, Perpignan, Aix-en-Provence, Nancy, Toulon, Poitiers, Brest, Caen, Cannes, Saint-

Etienne, Nîmes, Le Mans, Metz, Annecy, Chartres, Pau, Bayonne/Biarritz, Avignon, Lorient, Antibes, and Valence. Esta 

aplicação permite aos seus utilizadores encomendarem refeições em mais de 7.000 restaurantes parceiros, em 

França, entregues de bicicleta em menos de 30 minutos, 7 dias/semana das 8h00 às 4h00, em Paris e em mais de 210 

municípios na Capital Francesa, e das 11h00 às 23h00 noutras cidades. A tecnologia e o conhecimento do Uber são 

utilizados pelos restaurantes para simplificar a entrega de refeições e oferecer a melhor experiência aos clientes que 

as encomendam. 

 

 

Sobre a Edenred 

 

A Edenred é o líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e comerciantes. Soluções estas 

que podem ser entregues através de cartões, aplicações móveis, plataformas online ou vales de papel. 

Representando todas as elas, um aumento real do poder de compra dos colaboradores, uma gestão otimizada dos 

custos para as empresas e um aumento do volume de negócios para os comerciantes afiliados. 

Em Portugal é fornecedor do Cartão Refeição mais utilizado no País, baseando a sua oferta em três linhas de negócio: 
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 Benefícios para o Colaborador (Euroticket Refeição, Euroticket Creche, Euroticket Estudante e Euroticket 

Formação) 

 Soluções complementares, como incentivos e recompensas (Cheques Automóvel e Compliments) e 

programas publico-sociais 

 

Em Portugal, a Edenred tem mais de 400 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares 

de comerciantes afiliados. 

A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 43 milhões de utilizadores, 750 mil empresas e instituições 

públicas e 1,4 milhões de comerciantes afiliados. 

Cotada na bolsa de valores da EuroNext Paris, a Edenred opera em 45 países, com cerca de 8 mil colaboradores. Em 

2016, o Grupo fez a gestão de cerca de 20 mil milhões de euros em transações, das quais 70% foram realizadas via 

cartão, dispositivo móvel ou web. 

 

Os logotipos e outras marcas mencionadas e apresentadas neste comunicado de imprensa são marcas registradas 

da Edenred S.A., das suas subsidiárias ou terceiros. Não podem ser utilizados para fins comerciais sem o consentimento 

prévio por escrito dos seus proprietários.  

 

Siga a Edenred no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edenred-portugal/ 

 

▬▬ 

 

CONTACTOS 
 

Relações com a Imprensa 

Anne-Sophie Sibout 

+33 (0)1 74 31 86 11 

anne-sophie.sibout @edenred.com 

 

Anne-Sophie Sergent 

+33 (0)1 74 31 86 27 

anne-sophie.sergent@edenred.com 

 

 

Relações com a Imprensa em Portugal 

Joana Vilhena 

+351 919 001 181 

joana.vilhena@edenred.com 

 

Relações do Uber Eats com a Imprensa em 

Portugal 

Manon Guignard  

Tel. +33 (0)6 84 52 13 29 

manon.guignard@uber.com 

Relações com Investidores 

Solène Zammito 

+33 (0)1 74 31 88 68 

solene.zammito@edenred.com 

 

Loïc Da Silva 

+33 (0)1 74 31 87 09 

loic.dasilva@edenred.com 
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