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McDonald’s Viseu Drive sensibiliza comunidade para 

causa da Fundação Infantil Ronald McDonald  
 

Está patente uma exposição de fotografia no restaurante McDonald’s Viseu Drive que ilustra 

o contributo da Fundação Infantil Ronald McDonald (FIRM) na vida de famílias e crianças em 

tratamento hospitalar. A iniciativa visa sensibilizar consumidores e a comunidade de Viseu 

para os projetos da FIRM – as Casas Ronald McDonald de Lisboa e do Porto, o Espaço Familiar 

de Lisboa e a nova Sala de Brincar Ronald McDonald do Porto. 

A equipa do restaurante McDonald’s Viseu Drive junta-se à causa da Fundação Infantil Ronald 

McDonald e abre as suas portas para receber as histórias e imagens de algumas das cerca de 

4.000 famílias com crianças em tratamento hospitalar que as Casas Ronald McDonald de Lisboa 

e Porto e o Espaço Familiar já acolheram e apoiaram de forma gratuita. 

Durante a exposição, aos retratos das famílias juntam-se os seus testemunhos e mensagens de 

agradecimento, que refletem o importante apoio da Fundação e o modo com estas “casas longe 

de casa” proporcionam bem-estar e conforto a pais e crianças em tratamento. A narrativa 

desenvolve-se ao longo de 16 cartazes que dispõem ainda de um código QR de acesso direto à 

página da instituição. Através deste, qualquer pessoa pode deixar o seu donativo solidário em 

género ou adquirir um presente solidário, contribuindo, desta forma, para ajudar mais famílias 

com crianças hospitalizadas.  

Com esta iniciativa, o restaurante McDonald’s Viseu Drive pretende sensibilizar a comunidade 

para a causa da Fundação Infantil Ronald McDonald, dando a conhecer a sua missão de 

“aproximar famílias”, e o seu impacto na vida de pais e crianças hospitalizadas. Esta ação de 

apoio reforça ainda que a visita a este restaurante pode ser uma experiência solidária, onde os 

consumidores podem, de forma voluntária e em qualquer altura do ano, realizar um donativo a 

favor da Fundação Infantil Ronald McDonald através do Quiosque de Pedidos. 

 

Declarações de Rui Moiteiro, Franquiado do Restaurante McDonald’s Viseu Drive:  

“O apoio do nosso restaurante à causa da Fundação Infantil Ronald McDonald é permanente e 

contempla, para além dos contributos diretos, a consciencialização da comunidade para o 

positivo impacto desta instituição na vida de famílias e crianças que se encontram em situações 

de doença muito sensíveis. É com gosto que desenvolvemos este tipo de iniciativas de 

sensibilização. Temos um compromisso com a comunidade e com todos os consumidores e 

famílias que nos visitam, sendo, por isso, gratificante para nós poder dar maior visibilidade a 

esta causa tão nobre, que precisa do apoio de todos para existir e que pode fazer a diferença na 

vida de muitas mais famílias.” 

 

 
Sobre a McDonald’s® Portugal:  
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Com cerca de 8.500 colaboradores, a McDonald’s Portugal conta atualmente com 187 restaurantes, no 

Continente e Ilhas, 90 por cento dos quais são geridos por empresários locais, os franquiados. Líder 

mundial na área de restauração de serviço rápido, a marca está presente em mais de 120 países, com 

mais de 38.000 restaurantes. Para mais informações visite o site da McDonald’s 

Portugal: https://www.mcdonalds.pt/ 
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