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188º Restaurante em Portugal 

 

McDonald’s® inaugura restaurante Drive na Malveira 
 

 

A McDonald’s abriu hoje, dia 21 de dezembro, o restaurante McDonald’s Malveira. Trata-

se do segundo restaurante da marca no Concelho de Mafra e o 188º a nível nacional, 

reforçando a aposta da McDonald’s em Portugal. 

 

Localizado na N8, próximo de uma das principais entradas na localidade (A21), o novo 

restaurante está inserido numa zona comercial e de serviços em franco crescimento. O 

restaurante McDonald’s Malveira vai ser operado pela franquiada Xhonane Geallad, que 

iniciou o seu percurso como Franquiada da McDonald’s em 2004 e é atualmente responsável 

por mais três restaurantes na Região Oeste: Mafra, Torres Vedras Drive e Arena Shopping. 

 

O novo restaurante McDonald’s Malveira apresenta o serviço McDrive com um dos designs 

mais arrojados da marca, que disponibiliza duas pistas de acesso permitindo um 

atendimento ainda mais rápido. O McDonald’s Malveira conta com 123 lugares sentados na 

sala e 48 na esplanada. O parque de estacionamento oferece 48 lugares dos quais dois para 

carregamento de veículos elétricos e dois de recolha de pedidos via Pedidos Mobile, o novo 

serviço da McDonald’s que permite efetuar os pedidos via App e recolher no McDrive, 

Takeaway, no serviço à mesa ou em lugares de estacionamento dedicados para o efeito. 

 

Com uma decoração inovadora e eco-friendly, que evidencia o sabor e a frescura dos 

produtos da marca, o espaço inclui ainda as mais recentes tecnologias disponíveis ao serviço 

dos clientes como os quiosques multimédia, que permitem realizar e pagar o pedido, 

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

tomadas USB. O restaurante McDonald’s Malveira tem ainda McCafé, com uma oferta de 

produtos premium para ocasiões de consumo fora das refeições principais, e os serviços 

‘Pedidos Mobile’ na App da McDonald’s e McDelivery, na App da UberEats. 

 

Esta nova abertura vem destacar a aposta da McDonald’s em Portugal e concretamente na 

região com a criação de 45 novos postos de trabalho diretos que certamente serão 

reforçados com o desenrolar da atividade e o levantamento progressivo das restrições 

causadas pela pandemia. Com esta abertura a McDonald’s emprega um total de 170 

colaboradores nos quatro restaurantes da Região Oeste operados pela Franquiada Xhonane 

Geallad. 

 

http://www.lpmcom.pt/
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Declarações de Xhonane Geallad, franquiada do restaurante McDonald’s Malveira 

 

“Continuar a ter a confiança da McDonald’s Portugal e poder investir na economia local e na 

criação de emprego, sobretudo nesta fase, é muito gratificante. Espero que o novo 

restaurante McDonald’s Malveira seja do agrado de todos quantos residem na zona assim 

como dos que nos visitam, nesta região ímpar”.  

 

 

Sobre o Restaurante McDonald’s Malveira 

Morada: Casal da Lagoa - Estrada Nacional 8 | 2665-243 MALVEIRA 

Horário:  Consultar o horário em https://www.mcdonalds.pt/restaurantes  

Lugares: sala 123; esplanada 48 

 

Sobre a McDonald’s® Portugal:  

Com cerca de 8 500 colaboradores, a McDonald’s Portugal conta atualmente com 188 

restaurantes, no Continente e Ilhas, dos quais mais de 90 por cento são geridos por 

empresários locais, os nossos Franquiados. Líder mundial na área de restauração de serviço 

rápido, a marca está presente em mais de 120 países, com mais de 37.000 restaurantes.  

Para mais informações visite o site da McDonald’s Portugal: www.mcdonalds.pt. 
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