
Euroticket+ 
Perguntas Frequentes 
 
O que é o Euroticket+? 
O Euroticket+ é o programa de benefícios e vantagens para estabelecimentos 
aderentes, criado pela Edenred Portugal, com o objetivo de apoiar os 
negócios do setor da restauração e distribuição alimentar. 
 
Quais as vantagens para mim? 
Queremos dar força ao seu negócio, por isso colocámos à sua disposição 
descontos e condições especiais num conjunto alargado de bens e serviços: 
Combustível, Energia, Mobilidade, entre outros. A lista completa de descontos 
e vantagens pode ser consultada aqui. 
 
O cartão está ativo e pronto a utilizar? 
O cartão será enviado para o seu estabelecimento após o seu consentimento. 
Guarde-o bem pois só conseguirá usufruir das vantagens com a sua 
apresentação.  
 
Como e onde posso utilizar? 
É muito simples: basta apresentá-lo junto das marcas aderentes para usufruir 
de descontos e vantagens. Veja a lista completa aqui. 
 
 
O que é o Portal MyGon.pt? 
Uma das vantagens que a Edenred preparou para si, foi o acesso gratuito a 
um portal para dar mais destaque ao seu negócio em pesquisas online e na 
App MyEdenred. A adesão a este portal oferece-lhe ainda um crédito de 50 
eur em serviços Google Reserve. 
 
O que permite? 
Este portal permite-lhe realizar a gestão da visibilidade do seu negócio online e 
na App MyEdenred: destaque na pesquisa Google, gestão de reservas online, 
pedidos de take-away e entregas ao domicílio, criação de menus digitais com 
QR Code, entre outras funcionalidades. 
 
Posso efetuar pagamentos com o Euroticket+? 
Não. O cartão apenas é válido para aceder aos descontos e vantagens junto 
das marcas aderentes ao programa. 
 
O que devo fazer em caso de perda ou roubo? 
Deve entrar em contacto com a Linha de Apoio ao Aderente (218 917 700) 
que funciona entre as 9:00 e 13:00 e entre as 14:00 e 18:00 de segunda a sexta 
com atendimento personalizado ou enviar email para 
parceiro.pt@edenred.com.  
 


