
O VALOR DE 
AJUDAR FAMÍLIAS 
com crianças doentes



O mundo que 
queremos criar

Um mundo em que 

todas as crianças que necessitam 

cuidados médicos possam ter 

a sua família sempre ao seu lado



Para obter tratamento hospitalar especializado 
as nossas famílias têm de viajar de tão longe 
como…

Bragança
210 kms

Faro
278 kms

Miranda 
do Douro 
560 kms

Funchal 
1.196 kms

Luanda
8.454 kms



O que sente 
uma família 

quando chega 
ao hospital? 

Onde vou dormir?
Onde vou tomar banho?
Onde vou lavar as roupas sujas 
da minha criança?  
Onde vou tomar uma refeição 
sossegada? 

Como vamos superar 
isto sozinhos?



É nestes momentos
que damos a mão às

Famílias, dando
conforto e apoio 

durante o 
tratamento hospitalar 

dos seus filhos.



10 Quartos com wc privativa | Sala de estar e de 
jantar | Cozinhas | Lavandaria | Terraço

12 Quartos | Salas de estar de jantar | Cozinhas | 
Lavandaria | Zona de Relax | Terraço e jardim

Zona de estar| Cozinha | Balneários | Sala 
Amamentação | Lavandaria | Zona Relax |                       

Sala de brincadeiras

CASA RONALD McDONALD LISBOA
(Hospital D. Estefânia, Maternidade 

Alfredo da Costa, Capuchos e Sta. Marta)

CASA RONALD McDONALD PORTO
(Hospital S. João e IPO-Porto)

ESPAÇO FAMILIAR 
RONALD McDONALD

(Hospital Sta. Maria)

Desde a abertura em 2008 apoiou 1700 famílias Desde a abertura em 2013 apoiou 630 famílias Desde a abertura em 2017 apoiou 1400 famílias 



Nascida com uma hidrocefalia, cedo 
teve de deixar a sua casa em Luanda 
e vir para Portugal receber 
tratamento para conseguir sobreviver. 

A Casa Ronald McDonald do Porto 
tornou-se a sua nova casa, onde teve 
sempre a sua mãe e irmão ao seu 
lado. 

A pequena Zaia



O nosso 
Impacto







Análise realizada para o ano de 2019 com 
projeções de impacto até 2021. 

SROI
Social Return on

Investment

www.4Change.org

1€  → 3,38€
por cada 1€ investido 
na Fundação Infantil Ronald McDonald 
estes geram um valor social de 3,38 € 



Famílias

Hospitais 

Mecenas e 
Parceiros

Aumento da 
satisfação 

profissional dos 
colaboradores

Reforço da imagem 
social da marca

Reforço da capacidade 
para criar parcerias 

assentes em valores 
éticos 

Maior libertação 
de recursos para 

os hospitais

Aumento da 
satisfação 

profissional dos 
colaboradores

Maior confiança 
das famílias na 

instituição 

Melhoria do 
estado 

emocional 

Redução da carga 
financeira associada 

ao período de 
tratamento hospitalar 

Reforço da 
coesão familiar

Crescimento 
pessoal 

Proporcionamos…

Maior capacidade 
para lidar com a 

situação de 
tratamento 
hospitalar

Voluntários
Maior realização 

pessoal 
Maior envolvimento 
com a comunidade

Maior realização 
profissional 



Com os nossos 
parceiros criamos 
impacto social na 
comunidade onde 

atuamos…

É o 2º ano consecutivo que apoiamos a Fundação com 
a nossa Campanha de Natal, através da venda do 
nosso peluche Júlio, porque conhecemos de perto 

o trabalho muito sério que fazem e 
achamos que esta causa pode ser ajudada, 

não só por nós, mas também pelos nossos clientes.

Ana Paula Moura, Diretora Auchan



O impacto 
nas empresas e 
colaboradores 

é tão forte quanto 
o que fazem pelas 

famílias que ajudam

Desenvolvimento
da empatia

Aumento do espírito 
de equipa

Aumento da 
autoestima

Melhor gestão 
do tempo

Aumento da 
felicidade

Aumento da  
resiliência

Reforço dos Valores da 
empresa juntos dos 

colaboradores 

Reforço da cultura de 
equipa na empresa

Reforço da credibilidade 
da empresa na 

comunidade



Voluntariado 
Corporativo 

Chefs com Amor

Voluntariado 
Corporativo 

Heróis da 
Manutenção

Probono
Assessoria de 

Imprensa

Apadrinhe 
um cantinho das 

Casas

Apadrinhe  
uma Família

Ofereça um 
Presente 
Solidário

Desde doar 
Fundos, 

Produtos, 
Serviços ou 

Tempo…

Ofereça 
Equipamentos ou 

Serviços 

Donativos 
em dinheiro

Probono
Desenvolvimento

Criativo



…à criação de 
iniciativas 
conjuntas 
entre as 
marcas

Parceria Comercial

Principal 
Mecenas/Parceiro

Donativo através 
da  App

Eventos Solidários

Associe o seu 
produto à nossa 

causa

Organize o seu 
Evento Solidário

Parceria Comercial

Campanha de Natal 
no ponto de venda



2020/21

Casa Ronald 
McDonald Lisboa
(Centro Hospitalar
Universitário  Lisboa Central)

+ 1
HOSPITAL 
APOIADO
(2021)

OBRAS DE MELHORIA & 
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS
Novas Zonas Comuns

OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO 
PARA REQUISITOS COVID19

QUEREMOS 
AUMENTAR 

O NOSSO 
IMPACTO

Espaço Familiar 
Ronald McDonald 
(Hospital Sta Maria)

Tintas
Iluminação: lâmpadas e 

decoração 
24 Colchões 90X200

Cadeiras e Sofás
Tapetes

Cortinados
Artigos decorativos 

Maior conforto para 
os pais

Novas zonas 
comuns

1 Frigorifico
1 Arca congeladora 

1 Exaustor 
1 Placa indução

Utensílios cozinha
Pequenos 

eletrodomésticos 
cozinha 

1 Marquesa



SEJA NOSSO 
PARCEIRO

Junte-se à nossa
família e faça a 

diferença!



fundacao.infantil@pt.mcd.com
Tel: +351 214 405 392

www.fundacaoronaldmcdonald.com

Siga-nos  

#fundacaoinfantilronaldmcdonald

http://www.fundacaoronaldmcdonald.com/

