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PRESS RELEASE 

Lisboa, 24 de outubro, 2016  

 

Edenred lança fatura eletrónica 

Líder mundial de títulos refeição e serviços pré-pagos para empresas, a Edenred 

Portugal escolheu a Saphety como fornecedor de solução de faturação eletrónica 

A Edenred Portugal disponibiliza, desde setembro 2016, a solução de fatura eletrónica de 

forma gratuita para os seus clientes e parceiros de negócio. Esta aposta está alinhada com a 

política de sustentabilidade ambiental do Grupo Edenred.  

A Saphety, tecnológica do grupo Sonae, foi o fornecedor selecionado para implementação da 

fatura eletrónica que permitiu à Edenred Portugal, desde setembro, iniciar o processo de 

emissão legal de faturas eletrónicas aos clientes, acessíveis por email e em formato PDF. 

Anualmente a Edenred Portugal emite mais de 100 mil faturas, o que tornou necessária a 

procura de uma solução que possibilitasse a otimização de custos no envio das mesmas e, 

em simultâneo, a otimização de processos e relações com clientes e parceiros de negócio. 

 “Com este investimento pretendemos estar alinhados com a política de sustentabilidade 

ambiental do Grupo na redução da pegada ecológica, com a diminuição do uso de papel e 

tinteiros, ter uma eficiência e melhoria de procedimentos e garantir um melhor serviço 

totalmente diferenciador, para os nossos clientes e parceiros de negócio”, explica Cyrille 

Favel, CFO e COO da Edenred. 

Para Rui Fontoura, CEO da Saphety, “Contar com a Edenred no nosso portefólio de clientes 

confirma a qualidade das nossas soluções, que fazem parte do quotidiano de um número 

crescente de grandes empresas. A confiança que estas empresas depositam na nossa equipa 

é resultado do trabalho que desenvolvemos diariamente e da segurança que os nossos 

sistemas garantem aos nossos clientes”.  

Focada em encontrar soluções que aumentem a eficiência das empresas e o bem-estar dos 

colaboradores, nomeadamente através da implementação de benefícios que permitem obter 

vantagens fiscais e aumentar o poder de compra, a Edenred Portugal vê assim simplificado, 

com a implementação do sistema de fatura eletrónica da Saphety, um conjunto de processos, 

tornando o sistema mais célere e eficiente para todos.  

http://www.saphety.com/
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 ### 

 

Sobre a Saphety 

A Saphety (saphety.com) é uma empresa líder em soluções de troca eletrónica de documentos, faturação 
eletrónica e sincronização de dados entre empresas. Atualmente, a sua carteira de clientes conta com 
mais de 4700 empresas e mais de 129 mil utilizadores em mais de 30 países. 

 
Sobre a Edenred 
 
Registada na Bolsa de Valores de Paris, a Edenred está presente em 42 países, com 6300 colaboradores, 
660 mil empresas clientes, 1.4 milhão de estabelecimentos parceiros e 41 milhões de utilizadores. Em 
2015, o volume de cartões e cheques emitidos pela Edenred totalizou 18.3 mil milhões de euros. 

Iniciou a sua presença em Portugal em 1974, adotando o Euroticket como principal solução em 1984. 
Desde essa altura, a empresa alargou o portefólio de benefícios sociais que apresenta aos seus clientes, 
com soluções de apoio à infância, educação e formação como o Cheque Creche, o Cheque Estudante e o 
Cheque Formação (www.edenred.pt) 
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