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EDENRED PORTUGAL LANÇA 

FUNCIONALIDADE DE RESERVA EM 

RESTAURANTES E PROMOÇÕES 

EXCLUSIVAS 

 
O mais recente lançamento da Edenred Portugal é a funcionalidade de “Reserva em 

Restaurantes” na aplicação e portal MyEdenred que permite, não só, a marcação de mesa, 

diretamente através da APP, como oferece um novo leque de promoções exclusivas aos já 

mais de 500 mil utilizadores do cartão de refeição mais utilizado em Portugal - Euroticket 

Refeição. A aplicação é, assim, um reflexo claro da inovação que, ano após ano, define a 

estratégia da Edenred Portugal.   

 

São já mais de 500 mil os utilizadores do cartão Euroticket Refeição que têm acesso à 

aplicação e portal MyEdenred. Com a inovação como mote, os novos lançamentos são uma 

constante e, desta vez, é para a funcionalidade de “Reserva em Restaurantes” que apontam 

os holofotes. Está entre as grandes novidades de 2019 e permite, não só, a reserva de mesa 

como dá, a todos os utilizadores, acesso a um novo leque de promoções exclusivas em 

estabelecimentos da Rede Credenciada Euroticket, diretamente através da aplicação e 

portal. Neste momento, estão ativas mais de 200 campanhas promocionais, mas o número 

não para de aumentar. Esta nova funcionalidade é fruto da parceria da Edenred com a 

Mygon que, sem dúvida, é sinónimo de sucesso.  

 

A App MyEdenred foi renovada em 2018, para acrescentar valor aos utilizadores Euroticket e, 

dia após dia, tem vindo a expandir o leque de vantagens associadas ao cartão. Além da 

“Reserva em Restaurantes” na aplicação e portal, é ainda possível bloquear cartões (em caso 

de perda ou extravio), encontrar os restaurantes mais próximos, dentro da Rede Credenciada 

Edenred, através do sistema de geolocalização e consultar o saldo e movimentos – 

funcionalidade que também está disponível para o Euroticket Estudante. “O MyEdenred é 

uma grande mais-valia para os utilizadores que, diariamente, demonstram a sua satisfação 

através do rating da aplicação. Temos investido constantemente nesse sentido e, no futuro, 

a tendência é continuar a aumentar a nossa oferta”, revela Elsa Ranchet, Diretora de 

Estratégia e Inovação da Edenred Portugal. 

 

Disponível para iOS e android, a APP MyEdenred oferece ainda inúmeros descontos, 

mediante apresentação do cartão Euroticket Refeição. Desde hotéis a postos de 

abastecimento, passando por lojas de ótica ou atividades para miúdos e graúdos, são várias 

as vantagens associadas ao cartão de refeição mais utilizado em Portugal.  

 

“Pautada pela inovação e diferenciação, a estratégia da Edenred Portugal passa por 

oferecer sempre mais e melhor tanto a clientes, como a parceiros e utilizadores. Simplificando 

a vida dos RH’s, gerando mais negócios aos nossos parceiros, restaurantes que integram a 
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nossa rede credenciada e aumentando o poder de compra dos nossos utilizadores. Nesse 

sentido, a aplicação é, sem dúvida, um best-seller e, com esta nova funcionalidade de 

“Reserva em Restaurantes”, voltamos a aumentar o desafio já que a possibilidade de reservar 

uma mesa diretamente através da aplicação e o acesso a um leque de descontos muito 

atrativo reforçam o posicionamento inovador da Edenred”, afirma Mauro Borochovicius, CEO 

da Edenred Portugal.   

 

▬▬ 

 
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 mais de 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/ 

 

 

 

 

 

▬▬ 

 

CONTACTO 
 

https://www.linkedin.com/company/edenred-portugal/
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Relações com a Imprensa 

 

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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