


O Quarteto Gastronómico, "Degustar por uma boa causa", foi o primeiro projeto de
solidariedade social da aTTitude IPSS– Associação de solidariedade social –
www.attitude.org.pt, tendo nascido em Dezembro de 2013, com a intenção de fomentar as
iniciativas de fund raising em Portugal. Assim, inspirando-se no desenvolvimento da
gastronomia portuguesa e na consequente ascensão de Chefs Estrela Michelin, foi criada uma
iniciativa de jantares de fund raising, associando a experiência gastronómica ao gesto solidário.

A primeira edição (2014-2015) foi composta por quatro jantares com Chefs Estrela Michelin e
todos os fundos angariados reverteram a favor da APGES (Plataforma Global de apoio aos
estudantes sírios - iniciativa promovida pelo ex-Presidente da República Dr. Jorge Sampaio).
Cerca de 480 convidados e mais de 50 empresas parceiras possibilitaram a concretização desta
iniciativa!

A aTTitude, IPSS detém ainda o projeto de Nutrição Oncológica e Vamos Cuidar – cuidados
paliativos pediátricos.

Marcar a diferença…

Uma iniciativa

Quarteto Gastronómico



1ªEdição

2014-2015
Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios 

Hotel Palácio Estoril | Hotel The Yeatman | Hotel Vila Joya | Hotel Grand Altis
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“Degustação de causas e sabores, é a aliciante proposta do

Quarteto Gastronómico que, neste ano inaugural, decidiu

também associar-se à Plataforma Global de Apoio aos

Estudantes Sírios. Quero felicitar os organizadores e desafiar a

todos para que participem nos jantares do Quarteto

Gastronómico – com a sua presença hoje, estará a contribuir

para um futuro melhor. Invista nas pessoas. Seja solidário.

Participe!”

Jorge Sampaio, Presidente da República (1996-2006)

http://jorgesampaio.pt/

1ª edição apoiou a:

Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios
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Quarteto Gastronómico
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1ªEdição 2014-2015:

120.000€ angariados!



2ªEdição

5 Nov 2016
Make-A-Wish Portugal

Hotel Intercontinental Lisboa
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“A realização de um desejo significa que nada é 
impossível, significa recuperar a força e a esperança 

para continuar a lutar”



O Poder de Um Desejo

A Make-A-Wish Portugal é a afiliada portuguesa 

da Make-A-Wish® International, com estatuto de 

Instituição Particular de Solidariedade Social 

desde 2007. Tem como missão realizar os 

desejos de crianças e jovens, dos 3 aos 18 anos, 

que sofrem de uma doença que coloque em 

risco a sua vida, levando-lhes um momento de 

força, alegria e esperança.

Atualmente a Make-A-Wish Portugal tem 

parcerias com todos os hospitais distritais do 

país e, até hoje, já realizou mais de 730 desejos 

por todo o território nacional, graças ao apoio 

de uma rede de voluntários espalhados de Norte 

a Sul do País e Ilhas.

Uma missão simples com a força de uma vida!
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2ªedição apoia:



•Local: Hotel Intercontinental Lisboa

•4 Chefs:

– Chef Eddy Melo - Intercontinental Lisboa

– Chef Jorge Fernandes - Intercontinental Estoril

– Chef João Oliveira – Belavista Hotel & SPA

– Chef Rui Paula – Restaurante Casa de Chá da Boa Nova

•Data: 5 de novembro

•Causa a apoiar: 85% dos fundos angariados revertem para a Make a Wish e 15% dos fundos
angariados revertem a favor do projeto Vamos cuidar da aTTitude IPSS.

•Participantes:

– Privado: 300€ / convidado

– Corporate Event Sponsor (Sponsor Table): 3500€ (8 convidados)

2ªEdição

Uma iniciativa



• Compre uma mesa e ajude a realizar o sonho de uma criança em território
internacional!!

• Participação através da Sponsor table – 8 pessoas convidadas pela Empresa
Sponsor – donativo de 3.500€, dedutível fiscalmente (identificação da
empresa na mesa);

• Identificação da empresa como Event Sponsor nos materiais promocionais e
site da internet (www.quartetogastronomico.pt), especificamente para o
evento em questão;

• Possibilidade de promoção e divulgação da empresa através de um roll-up/
stand, presente na sala de cocktail do evento, sendo da responsabilidade da
empresa a montagem, colocação e desmontagem;

• Dedicação de uma página à empresa no Booklet do evento, distribuído por
todos os convidados; e,

• Possibilidade de oferta de brinde personalizado da empresa e/ou booklet
informativo da empresa, juntamente com o brinde do Quarteto, que será
também distribuído por todos os convidados.

Participação Event Sponsor
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“No dia em que foi realizado o meu desejo nem sei explicar como me sentia, estava tão feliz que nem eu 

própria acreditava que aquilo era verdade (…). Foi o dia mais feliz da minha vida, a Make-A-Wish deu-

me força, deu-me mais vontade para lutar todos os dias.” – Testemunho Andreia, Gostava de Ir às 

Compras de Limusine

Vamos realizar mais desejos?



Saiba mais em

www.quartetogastronomico.pt
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Bon Apetit!
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