COMUNICADO DE IMPRENSA
Desde 18 de março e até à Páscoa

Franquiados McDonald’s doaram mais de 100 mil
refeições a Profissionais de Saúde
Os restaurantes McDonald’s e os seus franquiados mobilizaram-se, desde 18 de
março, para apoiar os Profissionais de Saúde que trabalham, diariamente, em prol
da comunidade, neste contexto pandémico que atravessamos. Até à Páscoa foram
oferecidas 120 mil refeições a estes profissionais.
A oferta de 120 mil refeições a Profissionais de Saúde resultou da iniciativa que
decorreu nos McDrives dos restaurantes McDonald’s de todo o país e, com um carácter
mais pontual e local, de várias ações solidárias, de oferta de refeições às equipas
hospitalares de serviço nos hospitais das respetivas áreas de influência, promovidas
pelos Franquiados de restaurantes McDonald’s, empresários nacionais, integrados nas
comunidades onde operam.
O apoio da McDonald’s chega agora a uma nova fase, desta vez direcionado à população
que está mais fragilizada e que enfrenta sérios problemas económicos provocados pela
crise de saúde pública que atravessamos. A McDonald’s vai passar a fornecer produtos
ao Banco Alimentar Contra a Fome para apoiar estas famílias. Na primeira semana a
McDonald’s já contribuiu com 5 mil litros de sopa e uma tonelada e meia de alimentos.
Recorde-se que nesta fase de pandemia e de condições excecionais de operação, foi
necessário tomar medidas quer para continuar a servir refeições a quem se encontra
em casa e a todos os profissionais que estão na linha da frente desta crise. Manter a
operação dos restaurantes focada essencialmente em serviços Drive ou McDelivery foi
a forma positiva que a McDonald’s encontrou de continuar ao lado dos portugueses que
contam com a marca no seu dia a dia. Os restaurantes estão a funcionar com equipas
reduzidas para manter a distanciamento social, assegurando todas as condições de
higiene e segurança da operação para segurança de clientes e colaboradores.

Declarações de Sérgio Leal, Diretor de Marketing e Comunicação da McDonald’s
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COMUNICADO DE IMPRENSA
“Faz parte do compromisso da McDonald’s apoiar as comunidades onde estamos
integrados. Oferecer mais de 100 mil refeições a profissionais de saúde em menos de
um mês, só foi possível graças ao empenho e generosidade da nossa comunidade de
Franquiados, constituída por 41 empresários locais. Apesar das circunstâncias
extremamente adversas da economia em geral, e do setor da restauração em
particular, os nossos Franquiados não quiseram deixar de apoiar.
Esta foi a nossa forma de agradecer aos Profissionais de Saúde tudo o que estão a
fazer pelos portugueses nesta fase, provavelmente, a mais difícil que alguma vez
vivemos.
A nossa missão continua com entregas regulares de alimentos ao Banco Alimentar
Contra a Fome com vista a apoiar as famílias mais fragilizadas. Um grande obrigado
aos franquiados e às equipas McDonald’s.”
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