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Restaurante McDonald’s Famalicão  

celebra 25º aniversário  
 

No ano em que a McDonald’s Portugal assinala os 30 anos em Portugal, também o 

restaurante McDonald’s de Famalicão celebra, a 20 de dezembro, o seu 25º aniversário.  

Este dia foi marcado por uma comemoração simbólica, num evento que contou com a 

presença do Presidente da Camara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Dr. Mário Passos.  

 

No evento de celebração estiveram presentes vários convidados, entre eles o Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Dr. Mário Passos, que procedeu ao 

descerramento de uma placa comemorativa, em conjunto com Regina Alves, Franquiada da 

McDonald’s e que partilhou ainda mensagens de apreço ao impacto positivo do restaurante 

na comunidade e desenvolvimento do Concelho. 

 

Durante a cerimónia reservou-se ainda espaço para a valorização das equipas do 

restaurante, num momento de entrega de prémios que visou reconhecer o trabalho e 

mérito dos colaboradores que, há mais de 10 anos, servem a comunidade de Famalicão 

através da McDonald’s.  

 

O restaurante McDonald’s de Famalicão assinala o seu 25º aniversário. Foi também há 25 

anos que a Franquiada Regina Alves iniciou o seu percurso na McDonald’s, escolhendo a 

cidade de Vila Nova de Famalicão para a sua primeira abertura. Atualmente, são onze os 

restaurantes que integram o grupo da franquiada, todos localizados no norte do país. 

 

A abertura de um restaurante McDonald’s representava, e ainda hoje representa, progresso, 

evolução e modernização da localidade que o recebia, a par do incremento económico para 

a região com a criação de emprego e o crescimento das dinâmicas em torno do restaurante. 

Foi assim há 25 anos em Vila Nova de Famalicão e assim continua a ser. 

 

A McDonald’s tem atualmente 187 restaurantes em Portugal, continuando a apostar na 

dinamização da economia nacional e na criação de emprego.   

 

Ao longo destes anos, os restaurantes McDonald’s têm tido a capacidade de se manter 

espaços modernos, atuais e adaptados às novas tecnologias. Todos os restaurantes 

apresentam uma decoração inovadora que evidencia o sabor e a frescura dos produtos da 

marca. Os espaços incluem, ainda, as mais recentes tecnologias disponíveis ao serviço dos 
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clientes como os quiosques multimédia, que permitem realizar e pagar o pedido, 

autonomamente, levantando-o numa área específica para o efeito, o Menuboard Digital, as 

tomadas USB e ainda o serviço à mesa para além do McCafé, disponível em algumas 

unidades, assim como os serviços McDrive ou o McDelivery ou a mais recente 

funcionalidade de Pedidos Mobile. 

 

Também as equipas que trabalham em Vila Nova de Famalicão têm vindo a crescer e a 

consolidarem-se. Hoje, a equipa do restaurante McDonald’s Famalicão é constituída por 60 

pessoas integradas no grupo dos restaurantes de Bragança, Chaves, Paços de Ferreira, 

Marco de Canaveses, Paredes, Penafiel, Santo Tirso, Trofa e Vila Real, que emprega cerca de 

500 colaboradores. 

 

A McDonald’s é, para muitos, uma porta de entrada para o mercado de trabalho jovem e 

acesso ao primeiro emprego. A gestão e a flexibilidade de horário, o bom ambiente de 

trabalho, a formação contínua e as oportunidades de carreira são valorizadas e reconhecidas 

por quem trabalha connosco, fazendo da McDonald's uma das melhores empresas para 

trabalhar em Portugal. Mais de 90% dos gerentes dos restaurantes iniciaram o seu percurso 

como funcionários, assim como mais de 50% dos colaboradores que hoje têm funções na 

Sede ou até em cargos internacionais.  

 

A McDonald’s participa ainda ativamente na vida do Concelho desde a primeira hora, 

através do apoio a instituições locais. O restaurante de Famalicão tem mantido um apoio 

regular a várias instituições e associações locais, tentado estar sempre ao lado da 

comunidade e das suas dinâmicas culturais, desportivas e sociais. 

 

 

Declarações de Regina Alves, Franquiada do Restaurante McDonald’s de Vila Nova de 

Famalicão 

“A abertura do restaurante de Vila Nova de Famalicão, em 1996, marcou o início de uma 

jornada enquanto franquiada da McDonald’s. São 25 anos de criação de uma família, com 

todas as alegrias, desafios e aprendizagens que este termo implica. Em cada restaurante, 

vamos crescendo e desenvolvendo laços cada vez mais sedimentados com colaboradores e 

comunidades. Em Vila Nova de Famalicão, esta relação de confiança, interajuda e partilha é 

visível e compreendida por todos os que nos visitam, e tudo graças ao imprescindível 

trabalho das nossas equipas, que também estão de parabéns neste dia tão especial.” 

 
 

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/ 

 

Saiba mais em:       
                 

              

Hashtags: #McDonaldsPortugal #PreparadosparaBonsMomentos #GostoTanto #AquiParaFazerBem  

mailto:alexandraamorim@lpmcom.pt
http://www.lpmcom.pt/
https://www.mcdonalds.pt/
https://www.mcdonalds.pt/
https://www.facebook.com/McDonaldsPortugal/
https://www.instagram.com/mcdonaldsportugal/
https://www.linkedin.com/company/mcdonald's-corporation/?viewAsMember=true
https://urldefense.com/v3/__https:/twitter.com/mcdonaldsPT___;!!JZ0iVwK7KX4!VpI3SPkSV-LnhyXWyIbAPYYXtSzPZiqEjKHxV-LjcPzxUI69frxvVXxk5OHUGhmy5O8K$
https://www.youtube.com/user/McDonaldsPortugal

