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Press release 
Maio 27, 2019 

 

 
A EDENRED MOBILIZA, DIA 19 DE JUNHO, OS SEUS 8.500 

COLABORADORES PARA APOIAR COMUNIDADES LOCAIS 

O GRUPO ANUNCIA AINDA UMA PARCERIA MUNDIAL COM 

O PROJETO “IMAGINE” 
 

 

Na quarta-feira, 19 de junho de 2019, 8.500 colaboradores da Edenred, distribuídos por 46 

países, vão apoiar as comunidades locais durante este dia de trabalho para celebrar o 

Idealday. Este dia é especialmente dedicado à solidariedade e foi criado em 2017. Em 

prática, são postas as três iniciativas de responsabilidade social corporativa do Grupo: 

Idealpeople, que visa melhorar a qualidade de vida; Idealplanet, dedicado à preservação 

do meio ambiente e Idealprogress, concebido para a criação de valor responsável. Ainda 

neste contexto, a Edenred está agora a lançar uma parceria mundial com a “Le Projet 

Imagine”, uma ONG criada por Frédérique Bedos. Convencida que "a inspiração impulsiona 

a ação", esta ONG singular escolheu o "jornalismo com esperança" como linha editorial. Em 

particular, destaca os "Heróis Humildes" do mundo. O desafio consiste em aproveitar o poder 

dos meios de comunicação para disseminar o desejo de atuar em larga escala e, assim, 

promover o compromisso cívico em massa. 

 

Uma parceria mundial que reflete os valores do Grupo Edenred 

 

A Edenred anuncia a sua parceria com a organização não governamental “Le Projet 

Imagine”, criada em 2010 por Frédérique Bedos, que foi jornalista e apresentadora de rádio 

e TV durante mais de 20 anos. Com um estatuto consultivo especial, concedido pelo 

Conselho Económico e Social das Nações Unidas, a ONG “Le Projet Imagine” cria conteúdos 

audiovisuais inspiradores para o público generalista em todo o mundo. Uma vez que o 

público esteja sensibilizado, a ONG direciona-o para ações através de programas iniciados 

em escolas, cidades, prisões e empresas, com a intenção de conseguir que o maior número 

de pessoas se comprometa com um mundo mais inclusivo e sustentável. 

 

Além do apoio financeiro, a parceria da Edenred com a ONG “Le Projet Imagine” assumirá 

várias formas. No dia 19 de junho, para comemorar o Idealday, Frédérique Bedos vai reunir-se 

com a equipa brasileira do Grupo para discutir o tema da solidariedade. Uma competição 

interna batizada de “Edenred Hero” também será organizada em conjunto com o projeto 

“Imagine” no segundo semestre de 2019. Aí, os colaboradores da Edenred poderão defender 

os méritos de uma associação que apoiem de uma forma pessoal e receber uma doação 

em seu nome. Frédérique também participará em vários eventos da Edenred, 

conscientizando os colaboradores sobre o conceito de “engagement”. 

“Enquanto Grupo Edenred estamos presentes em todos os continentes, mas também estamos 

muito perto das nossas comunidades locais, não só graças às nossas soluções, que visam 

tornar o mundo do trabalho num mundo de progresso e vitalizar as economias locais, mas 

também devido à nossa abordagem, baseada no desenvolvimento sustentável. Estou 
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orgulhoso desta parceria com a 'Le Projet Imagine', que é um bom exemplo deste 

compromisso”, declarou Bertrand Dumazy, Presidente e Diretor Executivo do Grupo Edenred.  

 

“Tanto nas suas rotinas diárias como no momento de celebrar o Idealday, os colaboradores 

da Edenred podem ser heróis do quotidiano. Estamos muito satisfeitos por termos encontrado 

um parceiro com quem partilhamos valores tão relevantes como a imaginação e o respeito 

pelos outros”, afirmou Frédérique Bedos, fundadora da “Le Projet Imagine”. 

 

Idealday, um dia solidário dedicado às comunidades locais 

 

Criado em 2017, o Idealday permite que os colaboradores da Edenred realizem ações de 

solidariedade durante o horário de trabalho, associados às três iniciativas de desenvolvimento 

sustentável do Grupo: Idealpeople, que visa melhorar a qualidade de vida; Idealplanet, 

dedicado à preservação do meio ambiente e Idealprogress, concebido para a criação de 

valor responsável. No total, serão cerca de 70 as iniciativas realizadas em todo o mundo no 

mesmo dia, 19 de junho de 2019. 

 

No México, por exemplo, a equipa da Edenred vai estar a lutar contra a extinção das 

tartarugas na costa de Tecolutla, ajudando as recém-nascidas a chegar ao mar, em parceria 

com a fundação Vida Milenaria. Na Malásia, por sua vez, os colaboradores passarão o dia no 

PKYMS Home, na companhia de órfãos e idosos, com quem compartilharão uma refeição. 

Em França, algumas equipas estarão a atualizar pilhas de compostagem, enquanto outras 

continuarão a parceria iniciada em 2018 com a associação “Desporto na Cidade”, a 

aconselhar jovens empreendedores, originários de áreas urbanas carentes. 

 

Já em Portugal, a iniciativa será em colaboração com a Comunidade Vida e Paz; onde várias 

dezenas de colaboradores irão pintar e renovar as instalações de uma das Casas 

Comunitárias da Associação. Em 2018, foram 8.000 colaboradores e parceiros da Edenred os 

que participaram nas cerca de 60 iniciativas a nível mundial.  

 

  
Criação de um jardim sustentável no Chile                              Plantação de uma horta biológica em Portugal 
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Dia dedicado à emancipação das meninas em 

algumas zonas urbanas carentes de França 

Renovação de um centro de refugiados na 

Áustria 

 

Idealday na Edenred Portugal 

 

O espírito solidário presente no Grupo Edenred em todo o mundo também alcançou Portugal 

e, nos últimos anos, o Idealday tem sido um sucesso. Em 2017, a equipa de colaboradores da 

Edenred em Lisboa, associou-se à Cozinha Popular da Mouraria e serviu o já habitual almoço 

mensal que a Cozinha disponibiliza à comunidade, desta vez, confecionado, financiado e 

animado pela Edenred. Em 2018, foi hora de plantar uma horta biológica, integrando o 

programa “Frescos ComVida”, junto da Comunidade Vida e Paz.  

 

A colaboração com a Comunidade correu tão bem que, em 2019, a Edenred Portugal voltará 

a ajudar a instituição cuja missão visa apoiar pessoas socialmente vulneráveis, ajudando-as a 

reconstruir as suas vidas, através de programas de integração e reabilitação. Desta vez, a 

iniciativa consistirá em pintar sete quartos numa das casas da Comunidade Vida e Paz e 

contribuir, desta forma, para melhorar a vida de alguns utentes da instituição.  

 

▬▬ 
 

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 fornecedora do Cartão Refeição mais utilizado no País, baseando a sua oferta em duas linhas de 

negócio: 

 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 

 

A Edenred Portugal conta com 500 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares de 

comerciantes afiliados. 

 

A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 47 milhões de utilizadores, 830 mil empresas e instituições 

públicas e 1,7 milhões de comerciantes afiliados. Cotada na bolsa de valores da EuroNext Paris, a Edenred opera em 

46 países, com cerca de 8.500 colaboradores. Em 2017, o Grupo fez a gestão de cerca de 2.5 biliões de transações 

móveis. 

 

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/ 

https://www.linkedin.com/company/edenred-portugal/
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▬▬ 

 

CONTACTO 
 

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 

 

Matthieu Santalucia 

+33 (0)1 74 31 87 42 

matthieu.santalucia@edenred.com 

  Relações com a Imprensa em Portugal 

 

  Inês Esteves 

  +351 218 917 700    

  ines.esteves@edenred.com 

 

Relações com investidores e acionistas 

 

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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