


FUNDAÇÃO INFANTIL RONALD MCDONALD

IPSS 
Instituição Particular de Solidariedade Social

� 2000: constituição 
� 2001: pessoa colectiva de utilidade pública. 
� Membro efetivo do Centro Português de Fundações
� Resultado de uma congregação de esforços de uma empresa 

privada - a McDonald’s Portugal – em parceria com outras 
empresas e insituições. 



Promoção e realização de iniciativas que 
contribuam para o bem-estar das crianças e 
suas famílias.

Ser uma referência em todo o país no apoio gratuito às 
famílias com dificuldades que longe de suas casas têm 
as suas crianças em tratamento hospitalar, 
concretizada em conjunto com os nossos mecenas, os 
nossos voluntários, a nossa estrutura humana e os 
nossos amigos.

MISSÃO

VISÃO
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Os seus principais projetos são as Casas 
Ronald McDonald: “casas longe de casa”
que permitem uma vida «normal» aos 
familiares mais carenciados com crianças 
em tratamento hospitalar. 

As Casas Ronald McDonald  acolhem gratuitamente as famílias de 
crianças em tratamento hospitalar, facilitando a sua recuperação.
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Para ajudar as famílias a FIRM  
Conta com a ajuda de muitos parceiros e amigos 

na divulgação das suas atividades 
e na angariação de apoios financeiros 

que permitem a concretização 
dos seus projetos. 



Lisboa



CASA RONALD MCDONALD DE LISBOA

• Inaugurada em 2008
• Situa-se junto ao Hospital de D. Estefânia (5 min a pé)
• Apoia de forma gratuita as famílias das crianças em tratamento 

no Centro Hospitalar Lisboa Central.
• As famílias são encaminhadas pelo serviço social do hospital



Nesta “casa longe de casa” as 
famílias vivem como se estivessem na 
sua própria casa:
• Cozinham, lavam a sua roupa…
• Leêm ou vêm televisão…
• Conversam…
• …ou simplesmente descansam!



Salas de estar e de jantar comuns:
• As famílias convivem com outras famílias, 
partilham experiências e vivências
• Recebem familiares e amigos
• Vivem momentos de tranquilidade



Porto



2ª Casa Ronald McDonald em Portugal
para apoiar famílias de crianças em tratamento no 

Centro Hospitalar de S. João 
e no IPO Porto



Salas de estar e de jantar comuns
Lavandaria e cozinhas comuns 



12 quartos 
12 famílias em simultâneo



• Dando segurança às famílias.
• Permitindo que as famílias:

• se sintam como se estivessem na sua casa
• possam partilhar a sua história com as outras famílias
• possam viver momentos de lazer 

• Oferecendo uma estadia gratuita.

COMO PROMOVEMOS A AJUDA?



Com a ajuda dos nossos voluntários, desenvolvemos atividades que 
promovam o bem estar das crianças e das famílias. 

COMO PROMOVEMOS A AJUDA?



SUB-TÍTULO OU NOME 
DO APRESENTADOR

OBRIGADO


