
 

Cáritas Portuguesa e McDonald’s Portugal surpreendem 

famílias e crianças em ação solidária de Natal 

 
Este Natal a McDonald’s juntou-se à Cáritas Portuguesa para apoiar mais de 300 

famílias, ao surpreendê-las com a entrega de presentes a cerca de 800 crianças, e 

com a oferta de 1.400 vouchers de refeição.  

 

Proporcionar um Natal um pouco mais reconfortante às famílias assinaladas pela 

instituição, distribuindo presentes, bens alimentares e bons momentos nos 

restaurantes McDonald’s, foi o objetivo da marca em prol de mais uma causa solidária 

de apoio às comunidades locais, numa iniciativa de impacto nacional – Continente e 

Ilhas. 

 

Para concretizar esta ação, a McDonald’s em Portugal reuniu e distribuiu cerca de 800 

presentes, adequados às diferentes idades das crianças dos agregados identificados. 

Em Oeiras, concelho onde se localiza a Sede da empresa, os mais de 120 colaboradores 

dos escritórios reuniram ainda bens alimentares para 30 famílias, num ato simbólico no 

âmbito das celebrações dos 30 anos da marca em Portugal. 

 

A par dos presentes destinados às crianças, nomeadamente, livros, roupas, materiais 

escolares ou brinquedos, foram ainda oferecidos cerca de 1.400 vouchers para refeições 

em restaurantes McDonald’s, com o intuito de contribuir para a criação de mais um bom 

momento em família até ao final do ano. 

 

A ação solidária da McDonald’s para este Natal assinala-se como o segundo momento 

de parceria com a Cáritas Portuguesa em 2021, após os restaurantes da marca abrirem 

as suas portas, entre maio e agosto, para oferecer mais de 38.000 refeições, através da 

distribuição de vouchers, a famílias abrangidas pelo programa de resposta à Covid-19 e 

por outros programas de apoio da instituição. 

 

 

Declarações de Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa: 

 

“Uma vez mais pudemos contar com o empenho e a dedicação da McDonald’s Portugal para 

abraçar mais uma iniciativa junto das famílias acompanhadas pela nossa instituição.  

Acolher, servir e acompanhar quem mais precisa é o motor de atuação da Cáritas 

Portuguesa. A parceria com a McDonald’s permite-nos desenvolver ações que fazem 

sentido para a nossa missão e que, simultaneamente, vão ao encontro das preocupações 

sociais da empresa.  



 

Estamos certos de que a ação deste Natal será relembrada com muito carinho pelas 

famílias apoiadas. Agradecemos também o apoio dos nossos voluntários que trabalharam 

a par da McDonald’s para o sucesso da distribuição dos presentes oferecidos pela 

empresa.” 

 

 

Declarações de Inês Lima, Diretora-Geral da McDonald’s Portugal: 

 

“Cada restaurante que inauguramos, colaborador que recebemos ou franquiado que 

acolhemos respeita e promove o nosso propósito de alimentar e servir as comunidades e 

famílias portuguesas.  É com a missão de fazer bem a quem faz o bem que continuamos a 

prestar o nosso apoio à Cáritas Portuguesa, que celebra este ano 65 anos de existência, e, 

desta forma, às famílias acompanhadas pela instituição. 

Pretendemos proporcionar bons momento de norte a sul do país e Ilhas, onde se encontram 

todas estas famílias, e onde há sempre um restaurante McDonald’s. Todos abraçaram esta 

iniciativa solidária com orgulho e por saberem que estavam, de facto, a fazer a diferença no 

Natal de mais de 300 famílias.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações adicionais 
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