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Soluções Globais Benefícios 
Diminuir a carga fiscal 

Gerir eficazmente a utilização dos recursos disponíveis 

Aumentar o poder de compra em áreas de primeira necessidade 

Estimular o desempenho do trabalhador 



A nossa missão 

Edenred, líder mundial de títulos de serviço pré-pagos, desenvolve e disponibiliza 

soluções que permitem alcançar bem-estar individual com a performance das 

empresas e organizações. 

 

Presente em 40 países, 34,5 milhões de beneficiários utilizam diariamente as 

soluções desenvolvidas há mais de 50 anos pela Edenred. 

Quem Somos 



“Dinheiro” inteligente: mais com o mesmo 

3 

Benefícios sociais  
isentos de carga fiscal para empresa e trabalhador 



Benefícios sociais 
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Os títulos melhoram a vida das pessoas. 

 

São uma ferramenta inteligente para enfrentar um 

contexto de crise.  

Para colaboradores com filhos em idade pré-escolar (até 7 

anos), garante o aumento da liquidez dos colaboradores e a 

optimização dos custos fiscais da empresa 

 

Permite apoiar a formação dos colaboradores e/ou 

descendentes, com real poupança fiscal para a empresa e 

garantia de aumento do poder de compra do colaborador. 

 

Pagamento de subsídio de alimentação até 6,83€* / dia 

isentos de carga fiscal para a empresa e o colaborador, um 

verdadeiro conceito de “dinheiro inteligente”. 

EMPRESAS 

 

OPTIMIZAR CUSTOS 

FISCAIS E SOCIAIS 

 

 

 

AUMENTAR O  

PODER DE COMPRA  

DOS COLABORADORES 

 

 

 

GERIR DE FORMA 

INTELIGENTE OS 

RECURSOS HUMANOS E  

FINANCEIROS 

 

 

 

COLABORADORES 

 

AUMENTO ATÉ 392€* 

ANUAIS LÍQUIDOS 

 

 

 

AUMENTO DA 

LIQUIDEZ COM 

VANTAGENS FISCAIS 

 

 

 

MAIS RENDIMENTO 

LÍQUIDO DISPONÍVEL 

ISENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES 

SOCIAIS 

 

 

 

 

 

* Limite de isenção no ano 20120 para SR pago em vales refeição na parte em que exceda 

o limite legal de 4,27 EUR /dia – valor de referência para a Função Pública desde 2009.  
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 Valor garantido com vantagens fiscais e sociais para o pagamento das despesas 

de alimentação dos trabalhadores 
 

 Enquadramento legal 

 Isento de TSU e SS (23,75% e 11%) até ao limite de 6,83€/dia* 

 Isento de IRS 

 Permite implementar uma assertiva política de responsabilidade social e contribuir para o aumento do 

poder de compra do trabalhador numa área essencial e de primeira necessidade 

 Cobertura nacional 

A solução ideal para despesas de alimentação 

* Valido após Janeiro 2012 



Apoio das empresas à infância e educação 
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Permite às empresas a atribuição de mais benefícios com o mesmo orçamento, com 

optimização fiscal e com real incremento do poder de compra dos seus colaboradores  

Benefício social que permite às empresas atribuir 

um subsídio para comparticipar na educação dos 

filhos dos seus colaboradores de idade inferior a 

7 anos 
 

 Enquadramento legal (Decreto-Lei nº26/99 de 28 Janeiro) 

 Benefício sem limite de valor 

 Permite à empresa fomentar uma política de 

responsabilidade social e contribuir para a harmonia 

entre a vida pessoal e profissional do colaborador 

 Cobertura nacional 

 Rede de parceiros desenvolvida à medida das 

necessidades: escolas oficiais, privadas e IPSS. 
 

 

VANTAGENS 

 Isenção de TSU e SS (23,75% e 11%) 

 Isenção de IRS  

 Majoração fiscal de 40% além da quantia dispendida 

 

As empresas podem comparticipar as despesas 

de formação dos colaboradores e de educação 

dos seus filhos 

 

 Pagamento de colégios, propinas, cursos 

formação, compra  dematerial e livros escolares 

 Benefício sem limite de valor e idade 

 Formação contínua dos recursos humanos 

 Cobertura nacional 

 Rede de parceiros desenvolvida à medida das 

necessidades 

 

 

VANTAGENS 

 Isenção de TSU e SS (23,75% e 11%) 

 



Webenefits – plataforma de gestão de benefícios 
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CRIE você mesmo de forma simples e rápida um programa de 

gestão de incentivos através de uma única plataforma online. 

 

DEFINA prémios, regras e duração da campanha de acordo com 

os objectivos e necessidades da empresa. 

 

PERSONALIZE o look&feel da campanha, gráfica e 

cromaticamente, à imagem da sua empresa. 

 

DISPONHA de uma ferramenta eficaz, simples e muito acessível 

financeiramente. 

Garante a verdadeira utilização dos 

fundos 

Ferramenta dinâmica, precisa e 

eficiente 

Adapta-se facilmente ao budget 

disponível e ao perfil dos 

colaboradores 

Permite uma clara percepção e 

valorização dos benefícios sociais 

disponibilizados pela empresa 

Alavanca o bem-estar social dos 

colaboradores e famílias 

Permite ganho social e ganho fiscal 

www.webenefits.com.pt 

                 

Ferramenta de gestão de benefícios quer permite às 

empresas definir e colocar à disposição dos seus 

colaboradores um conjunto de benefícios sociais  



Hugo Domingues 

Director Comercial e Marketing 

 

Telefone: (+351) 21 891 77 00 

Móvel: (+351) 911 505 551 

Email: hugo.domingues@edenred.com  

www.edenred.pt   
 


