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Fundação Infantil Ronald McDonald 

Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social de 

Utilidade Púbica e a pensar no bem-estar das crianças e das 

suas famílias, contribuímos, através dos nossos projetos, 

para que as famílias possam estar próximas do apoio 

médico de que as suas crianças necessitam e manter-se 

unidas durante os momentos mais difíceis.
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A doença de uma criança é um momento muito difícil para

várias famílias que inclui mudanças, não só na vida da criança

como na da própria família. Acreditamos que durante o período

de tratamento hospitalar a proximidade da família à criança

contribui para a sua recuperação e para manter a

estabilidade familiar tão importante neste momentos.
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Movidos por uma missão global, somos parte de uma

organização mundial, a Ronald McDonald House Charities, que

com especial atenção à prestação de cuidados centrados na

família visa ser parte da solução na melhoria da vida das crianças

e das suas famílias em Portugal e no mundo.

A Fundação Infantil Ronald McDonald- Portugal responde a esta

necessidade através das

Casas Ronald McDonald (Lisboa e Porto) e do Espaço Familiar

Ronald McDonald (no Hospital Santa Maria, em Lisboa).



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

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.

SÍNTESE 2019
O QUE FAZEMOS?

Promovemos a proximidade
de toda a família durante
os tratamentos médicos das
crianças, aliviando o stress
de ter de viajar para longe
de casa.
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COMO PRESTAMOS O NOSSO APOIO?

CASAS RONALD McDONALD

As Casas Ronald McDonald oferecem gratuitamente

uma Casa onde, com todo o conforto, as famílias

podem recuperar energia para enfrentar a doença de

seus filhos. Aqui, podem dormir, tomar um banho,

preparar as suas refeições, receber a visita e o suporte

dos seus familiares e amigos e o apoio emocional da

nossa dedicada equipa e dos nossos voluntários mas

também de muitas outras famílias, com a grande

vantagem de estarem a poucos metros do hospital

onde está o seu filho hospitalizado.



SÍNTESE 2019
COMO PRESTAMOS O NOSSO APOIO?

Casas muitos especiais que contam com uma equipa

24 horas/365 dias. 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).



497 familiares acompanharam as suas crianças

232 famílias acolhidas gratuitamente

7364 noites oferecidas

310 voluntários ofereceram o seu tempo

13.886 horas de voluntariado nas Casas

Média de Estadia nas Casas

Porto Lisboa

35 dias

26 dias

CASAS RONALD McDONALD
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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 
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O Espaço Familiar Ronald McDonald situa-se dentro do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e é 

um espaço onde as famílias com crianças em tratamento neste hospital podem descansar, ter um 

momento de lazer, lavar as suas roupas ou tomar uma refeição. 

772 famílias apoiadas gratuitamente

1.391 horas de voluntariado 

179 voluntários ofereceram o seu tempo 

+300 crianças brincaram no Espaço 
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ESPAÇO FAMILIAR RONALD McDONALD
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AS NOSSAS CONTAS

898 320

128 000

13 165

22 398
38 185

2 006

RENDIMENTOS
1 102 074

DONATIVOS PATROCINIOS COLEÇÃO SOLIDÁRIA

CONSIGNAÇÃO IRS OUTROS RENDIMENTOS VENDA DE ENERGIA

447 132

59 445

80 398

40 626 33 429

DONATIVOS EM DINHEIRO 

McDONALD'S PORTUGAL CAIXAS MEALHEIRO REST. McDONALD'S
QUIOSQUES DIGITAIS REST. McDONALD'S PARCEIROS E MECENAS
OUTROS DONATIVOS PARTICULARES

TOTAL
661 030

174 695

62 595

DONATIVOS EM ESPÉCIE

ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (McDONALD's)

OUTRAS EMPRESAS OU INSTITUIÇÕES

TOTAL
237 290
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AS NOSSAS CONTAS
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

MATERIAIS

ENERGIA E FLUIDOS

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

RENDAS E ALUGUERES

COMUNICAÇÃO

SEGUROS

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

OUTROS SERVIÇOS

ENCARGOS COM PESSOAL

DEPRECIAÇÕES

OUTROS GASTOS

GASTOS
696 304



1.004 famílias apoiadas gratuitamente 

7.364 noites oferecidas 

15.277 horas de voluntariado
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O NOSSO IMPACTO



“Para além das comodidades e funcionalidades de uma casa 
ao seu dispor podemos contar com algo ainda mais 
importante: a simpatia, o sorriso e a compreensão.
Um arco-íris no cinzento dos corredores de hospital.
Um eterno obrigado.”
Espaço Familiar Ronald McDonald 

“Sem sonhar que a doença e a tristeza nos poderiam bater à 
porta, tal como aconteceu, encontre nesta Casa além de um 
ambiente muito positivo e confortável, apoio, uma 
verdadeira amizade. Tinha sempre a sensação de estar em 
casa e em família.”
Casa Ronald McDonald 
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O QUE DIZEM DE NÓS




