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Sobre a Sacyr Somague
Com uma história que remonta a 1947, o Grupo Sacyr Somague está na origem de muitas das grandes
infraestruturas portuguesas. Desde a sua primeira obra, a famosa barragem de Castelo de Bode, o
Grupo nunca parou de crescer e lançou-se para novos setores de atividade, nomeadamente,
além-fronteiras!
Hoje, o Grupo Sacyr Somague é líder em vários segmentos e orgulha-se de oferecer um serviço de
engenharia global de alta qualidade, transversal a todo o tipo de obras em larga escala. Um pouco
por todo o país, podemos apreciar os vários projetos em que esteve envolvido, desde estádios de
futebol, como o Estádio da Luz e o Estádio do Dragão, à famosa Casa da Música, à Igreja da
Santíssima Trindade em Fátima e até à extensão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa.

O Desafio
Após um período de reestruturação e redefinição das políticas, a Sacyr Somague entrou numa fase de
crescimento, com a admissão de novos colaboradores.
“A empresa sentiu a necessidade de procurar por novas soluções de Cartão Refeição”, recorda Paula
Antunes, da Direção de Recursos Humanos da Sacyr Somague. Conforme explica, o objetivo era
encontrar uma solução que respondesse a dois pressupostos.
Por um lado, a empresa pretendia atribuir este benefício social aos colaboradores com o maior
número possível de vantagens associadas. Por outro, queria garantir simplicidade e celeridade na
gestão do benefício, com um custo mínimo.

“Pretendíamos maior rapidez na emissão e entrega dos cartões,
maior simplicidade no pedido e um custo mais baixo.”

A Solução
Após consultar diferentes fornecedores, a Somague decidiu optar pela Edenred. A escolha prendeu-se
com vários fatores diferenciadores na solução Euroticket Refeição:

Serviço mais
simples

Pedido dos
cartões online

Rapidez de
resposta

Facilidade de
utilização

Qualidade do
apoio ao
cliente

Custos
inferiores

O Resultado
A Sacyr Somague encontrou no Euroticket Refeição uma solução que dá uma resposta efetiva às
necessidades dos colaboradores e da empresa. “Salientamos a rapidez nas respostas à emissão dos
cartões e das segundas vias, bem como na sua entrega nas nossas instalações”, destaca Paula
Antunes a respeito da eficácia do serviço associado ao cartão e que acompanha a dinâmica da
empresa.
Já os colaboradores, para além de ficarem isentos de IRS e TSU na totalidade do valor do subsídio de
refeição, passaram a ter um cartão que lhes proporciona flexibilidade e um conjunto de vantagens
exclusivas. Podem utilizar o seu Euroticket Refeição na maior rede de parceiros do país, com mais de
14 mil parceiros, têm ao seu dispor mais de 400 promoções exclusivas e podem consultar com toda a
facilidade o saldo e os movimentos do seu cartão, onde quer que estejam.

O Futuro

“Os colaboradores estão muito satisfeitos com a utilização do cartão, com
os descontos prestados e com a utilização da APP MyEdenred.”

De olhos postos no futuro…
Satisfeita por ter encontrado um parceiro que lhe oferece uma
solução simples e completa, a Sacyr Somague permanece
focada na redução da carga fiscal para os colaboradores e
para a empresa. Na concretização dessa missão, sabe que
pode contar com a Edenred.
No futuro, a Sacyr Somague vai continuar a contar com o
Euroticket Refeição para aumentar a satisfação dos seus
colaboradores e o seu poder de compra, enquanto reduz
encargos.

“Um serviço de excelência que
esperamos que se mantenha e cresça
ainda mais com novas soluções!”
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