
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

A Fundação Infantil Ronald McDonald é uma Instituição

Particular de Solidariedade Social que contribui de forma gratuita

para o bem-estar das crianças em tratamento hospitalar e das suas

famílias.



A Nossa Missão

Acreditamos que quando se muda a vida de uma criança, muda-se a vida de uma família, o que, por sua vez,

pode mudar uma comunidade e, em última instância, um país. Com especial atenção à prestação de cuidados

centrados na família, a Fundação Infantil Ronald McDonald esforça-se por ser parte da solução na melhoria da vida

das crianças e das suas famílias em Portugal, desenvolvendo projetos que ajudem a fortalecer o bem estar das

famílias que atravessam momentos difíceis.
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• O que fazemos?

Quando uma criança está doente e tem que se submeter a tratamentos médicos hospitalares, precisa de estar

acompanhada pela sua família. A Fundação Infantil Ronald McDonald responde a esta necessidade através das Casas

Ronald McDonald (Lisboa e Porto) e do Espaço Familiar Ronald McDonald (no Hospital Santa Maria, em Lisboa).

As Casas Ronald McDonald

As Casas Ronald McDonald são uma “casa longe de casa” para as famílias de crianças em tratamento hospitalar,

acolhendo-as gratuitamente durante períodos difíceis das suas vidas. Nestas casas as famílias estão como se

estivessem na sua própria casa, podendo assim focar-se no mais importante: a saúde e o bem-estar das crianças.

As famílias são referenciadas e encaminhadas pelos Serviços Sociais dos hospitais com que a Fundação Infantil

Ronald McDonald tem protocolo (Centro Hospitalar Lisboa Central, Centro Hospitalar São João-Porto e IPO-Porto).



Apoiamos gratuitamente
famílias de crianças em
tratamento hospitalar,
oferecendo-lhes uma
acomodação digna.

Promovemos a proximidade
de toda a família durante
os tratamentos médicos das
crianças, aliviando o stress
de ter de viajar para longe
de casa.

Promovemos a redução
dos custos de deslocação
ao hospital e dos custos
de alimentação das famílias
carenciadas.

Criamos maior segurança,
maior confiança no tratamento
hospitalar e melhoria do
bem-estar emocional e
psicológico das crianças
doentes e das suas famílias.
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• O que fazemos?



577 famílias apoiadas

6903 noites oferecidas 

5897 horas de voluntariado



497 familiares acompanharam as suas crianças

259 famílias acolhidas gratuitamente

6.903 noites oferecidas

107 novos voluntários nas Casas

5.523 horas de voluntariado nas Casas

Média de Estadia nas Casas

Porto Lisboa

28 dias

22 dias

As Casas Ronald McDonald



O primeiro Espaço Familiar Ronald McDonald em Portugal encontra-se situado dentro do Hospital de Santa Maria, em
Lisboa. Desde a sua abertura em 2017 que as famílias com crianças em tratamento neste hospital passaram a usufruir
de um espaço onde podem descansar, ter um momento de lazer, lavar as suas roupas ou tomar uma refeição.

O Espaço Familiar Ronald McDonald

318 famílias apoiadas

374 horas de voluntariado

98 voluntários 

+ 200 crianças brincaram no Espaço



O impacto das Casas Ronald McDonald nas crianças e suas famílias: 

• Melhoria do bem-estar psicológico e emocional

• Melhoria da experiência hospitalar

• Tratamento médico mais eficaz

• Reforço da coesão familiar

• Redução dos encargos financeiros 



811 699

15 670
14 196 2 265

RENDIMENTOS:
843 829

DONATIVOS CONSIGNAÇÃO IRS

COLEÇÃO SOLIDÁRIA VENDA ENERGIA

As Nossas Contas
Donativos em dinheiro: 602 223 
McDonald’s Portugal 405 447

Caixas-mealheiro 54 612

Outras empresas ou instituições 99 682

Outros donativos particulares 42 482

Donativos em espécie 209 476
Óleos Alimentares Usados 163 109

Outras empresas ou instituições 46 367



340 712

88 658

76 217

63 290

47 950

20 941

16 059

10 853

-34 707

ENCARGOS COM PESSOAL

DEPRECIAÇÕES

GASTOS GERAIS

SEGURANÇA

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

MANUTENÇÃO

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

ENERGIA E FLUIDOS

OUTROS GASTOS

GASTOS: 629 973

INVESTIMENTO: 16 328

As Nossas Contas



“Nesta casa, encontramos o nosso "porto de abrigo"! Não 
tenho palavras para agradecer o acolhimento que tive neste 
local, posso até dizer que ela contribuiu e muito, para a 
recuperação do meu filhote.”

“Naquele que foi momento mais difícil nas nossas vidas, houve 
um LAR que apesar da distância, nos tratou como família. 
Sentimos na casa Ronald McDonald um acolhimento e 
disponibilidade que amenizaram todo o sofrimento que implica 
um internamento crítico a mais de 350 Km de casa”

“Sem sonhar que a doença e a tristeza nos poderiam bater à 
porta, tal como aconteceu, encontrei nesta Casa além um 
ambiente muito positivo e confortável, encontrei apoio, 
verdadeira amizade, tinha sempre a sensação de estar em casa 
e em família. Não sei como conseguem isto, mas sim é a pura 
verdade!“




