


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

12 Nov 2016
Acreditar - Porto

Hotel Intercontinental Porto
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A Acreditar é uma Instituição Particular de

Solidariedade Social fundada como resultado da

mobilização nacional de pais de crianças utentes

dos serviços de oncologia pediátrica do país com

a missão de “Tratar a criança ou jovem com

cancro e não só o cancro na criança ou jovem”,

promovendo a sua qualidade de vida e da

família.

Depois de Lisboa e Coimbra, a Acreditar está a

construir a sua terceira Casa que acolherá

gratuitamente, na cidade do Porto, crianças e

jovens acompanhados dos seus familiares

que precisam de se deslocar das suas casas

para fazer tratamentos oncológicos, no IPO

do Porto ou no Hospital São João.
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Nas Casas Acreditar cada família tem a

possibilidade de recriar a sua própria casa e

partilhá-la com todos os que estão a passar

mesma experiência tão marcante de ter um

filho com cancro. A Casa Acreditar do Porto

terá 16 quartos para acolher até 16 famílias

em simultâneo, proporcionando-lhes todo o

conforto necessário. Terá uma cozinha com

cinco módulos, salas de convívio para

crianças, jovens e pais, espaços exteriores e

toda a logística que permitirá o

acompanhamento, com qualidade, das 80

famílias que, por estimativa, possam residir

anualmente.

“Entrámos na Casa da Acreditar com os

nossos receios, medos e inseguranças –

saímos sete meses depois com muitos

amigos e recordações” Pais da Júlia
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•Local: Hotel Intercontinental Porto – Palácio das Cardosas

•4 Chefs:

– Chef Pedro Sequeira - Intercontinental Porto

– Chef Jorge Sousa - Crown Plaza Porto

– Chef David Jesus – Belcanto, Grupo José Avillez

– Michelin Star Chef João Rodrigues – Feitoria,

Altis Belém

•Data:12 de novembro

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

•Participantes:

– Individual / Privado: 300€

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

2ªEdição
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• Participação através da Sponsor table – 8 pessoas convidadas pela
Empresa Sponsor – 3.500€ (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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• Participação através da contribuição em géneros, serviços e outras

atividades associadas à organização e concretização do “Quarteto

gastronómico”;

• Identificação da empresa como sponsor nos materiais promocionais e site

da internet (www.quartetogastronomico.pt);

• Possibilidade de promoção e divulgação da empresa através de um stand,

presente na sala de cocktail do evento, sendo da responsabilidade da

empresa a montagem, colocação e desmontagem;

• Caso o partner sponsor queira participar no jantar, poderá fazê-lo através

das opções existentes: (preço por pessoa – 300€; sponsor table (8

pessoas) – 3.500€).

Participação como Partner Sponsor
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31-08-2016

Saiba mais em

www.quartetogastronomico.pt
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Bon Apetit!
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