
 

Vales e Cartões de refeição

Conseguir dos trabalhadores melhorias de eficiência e produtividade acelera a concretização 
dos objetivos de uma organização, o que implica do gestor um esforço na implementação de 
estratégias que contribuam para a satisfação da sua equipa.

Com um propósito específico de potenciar o desempenho profissional, o sistema de 
retribuições e recompensas constitui um dos principais fatores de motivação, levando o 
trabalhador a desenvolver as suas atividades com maior empenho.

Já a implementação desses sistemas de compensação depende de características quer 
individuais quer organizacionais, um processo ainda condicionado pelo cumprimento de
princípios legais (ex. retribuição mínima, descontos, etc.).

Um exemplo de ferramentas de retribuição a trabalhar - num sistema de compensação - são 
exatamente os subsídios de alimentação, que com o OE 2013 verificaram alterações. 

Atualmente este subsídio integra a classe de rendimentos de trabalho no que excede o limite 
legal estabelecido, ou seja, os 4,27 €, pelo que valores superiores são tributados em sede de 
IRS e Segurança Social - uma medida que afetou a maioria das empresas, resultando na 
diminuição do montante disponível ao colaborador.

A exceção a este limite de tributação são os Vales e Cartões de refeição, cujo valor isento é de 
6,83 €. Uma opção que não só beneficia o colaborador em 219,93 €, como possibilita 
à empresa uma poupança máxima de 147,14 € por ano, por funcionário.

Para dar resposta a esta nova realidade, a 
ARTSOFT desenvolveu um novo módulo que 
permite o pagamento do subsídio de 
alimentação em vales e cartões de refeição 
pré-pagos, uma oportunidade de motivar o 
colaborador com redução de custos para a 
empresa.



valor subsídio 
de refeição mensal

Total
anual

Pagamento 
em numerário 

4,27 € 93,94 €

6,83 € 150,26 €

+2,56 € +56,32 €

1033,34 €

1652,86 €

+619,52 €

Pagamento 
em numerário 

Diferença

valor subsídio 
de refeição / dia

147,14 €

Poupança anual
para o colaborador 619,52€ x (11% + 24,5%) 219,93 €

619,52€ x 23,75%Poupança anual 

Suporta diferentes formatos de vales ou cartões de refeição
Esta solução ARTSOFT suporta o pagamento do subsídio em vários formatos de vales ou 
cartões de refeição (ex. Cartão Millennium BCP Free, Cartão à la Card do BES, Cartão Caixa 
Break da CGD e Cartão BANIF), facilitando adaptação desta ferramenta ao sistema do cliente.

Inclusão automática no processamento salarial
O subsídio e respetivos descontos são automaticamente integrados no recibo de vencimento.

Integração contabilística

Valores isentos de contribuições:

Exemplo de poupança efetuada nos casos em que o valor do subsídio é igual a 6,83€:

Esta solução também comtempla a integração automática dos subsídios nas respetivas 
rúbricas contabilísticas.  

Vantagens
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