


Dê um significado ainda 
mais especial ao seu dia!



Make-A-Wish
A Make-A-Wish tem por missão a 
realização de desejos a crianças e jovens, 
entre os 3 até aos 17 anos, em todo o 
território nacional, que sofrem de 
doenças graves, progressivas, 
degenerativas ou malignas, 
proporcionando-lhes um momento de 
força, alegria e esperança.

Wish Celebrations
A celebração de momentos especiais como o 
casamento, batizado ou aniversário é uma 
viagem de detalhes e inspirações que 
culminam num dia de memórias felizes e 
bonitas para recordar, junto dos que nos são 
mais próximos.

A Make-A-Wish tem sugestões para partilhar 
este dia com a realização de desejos!



Lembranças solidárias 
para os convidados



Lembranças Solidárias

Marcador 
de Livro
Em papel 100% algodão, impresso 
com a técnica letterpress frente e 
verso (dá relevo) e estrela em foil 
dourado.

Etiqueta com mensagem 
personalizada em papel vegetal.

Dimensão: 6x15cm
Donativo mínimo: 2€

Saiba mais em:

SE PUDESSE
DESEJAR ALGO,
O QUE SERIA?

Na Make-A-Wish, acreditamos 
que um desejo realizado 
pode mudar uma vida. 

Joana & Ricardo  |  01/05/18

·

Juntos, realizamos desejos que ajudam 
a transformar 

a vida de crianças e jovens, 
entre os 3 e os 18 anos, 

que sofrem de doenças graves. 

Gostava de ajudar a transformar vidas?

IBAN: PT50 0010 0000 3857 6570 001 34





Lembranças Solidárias

Pulseiras dos 
Desejos
Em tecido e disponíveis em 5 cores 
(azul escuro, verde menta, amarelo, 
cor de laranja e vermelho).

Cada pulseira é enrolada num 
cartão em papel 100% algodão. 

Etiqueta com mensagem 
personalizada em papel vegetal.

Dimensão do cartão: 6x9,5 cm
Comp. da pulseira: aprox. 25 cm
Donativo mínimo: 2€

Joana & Ricardo  |  01/05/18

Saiba mais em:





Lembranças Solidárias

Ímanes
Disponíveis na cor azul com 3 frases:  
   Ser Feliz é Realizar Desejos
   Ser Feliz é Partilhar Alegria
   Realizar Desejos Faz Bem 

Cada íman é colado num cartão em 
papel 100% algodão.

Etiqueta com mensagem 
personalizada em papel vegetal.

Dimensão do cartão: 9x9cm
Dimensão da íman:  6cm
Donativo mínimo: 2€ Saiba mais em:

o que seria?Se pudesse desejar algo,

Na Make-A-Wish, acreditamos 
que um desejo realizado 
pode mudar uma vida. 

Saiba mais em:

o que seria?Se pudesse desejar algo,

Na Make-A-Wish, acreditamos 
que um desejo realizado 
pode mudar uma vida. 



Lembranças Solidárias

Bombom
De chocolate negro, distribuído pela 
mySugar, Lda

Embrulhado em papel prateado 
e com um invólucro azul com o 
logotipo Make-A-Wish Portugal a 
branco. 

Cada bombom é colado num cartão 
em papel 100% algodão.

Etiqueta com mensagem 
personalizada em papel vegetal.

Dimensão do cartão: 9x9cm
Dimensão do bombom:  6cm
Donativo mínimo: 2€

Saiba mais em:

o que seria?Se pudesse desejar algo,

Na Make-A-Wish, acreditamos 
que um desejo realizado 
pode mudar uma vida. 

Saiba mais em:

o que seria?Se pudesse desejar algo,

Na Make-A-Wish, acreditamos 
que um desejo realizado 
pode mudar uma vida. 





Em vez das 
lembranças solidárias



Em vez das lembranças solidárias

Centro de Mesa
Stand-up tipo “cabana” para ficar
pousado na mesa a informar os 
convidados do donativo
feito à Make-A-Wish.

Cortante especial na estrela, com 
pantone metalizado na estrela e no 
interior.

Sem personalização.

Dimensão de cada face: 10x15cm
Não tem donativo mínimo

com o apoio de:

Saiba mais em:

SE PUDESSE
DESEJAR ALGO,
O QUE SERIA?

Na Make-A-Wish, acreditamos 
que um desejo realizado 
pode mudar uma vida. 

·

Neste nosso dia tão especial, 
escolhemos apoiar a MAKE-A-WISH 

a fazer mais crianças felizes!





Outras Informações
Personalização
A personalização é feita unicamente na etiqueta em papel vegetal.
Não há possibilidade de personalização dos conteúdos já impressos das lembranças ou do centro de mesa.

Antecedência
A encomenda final com a confirmação das peças pretendidas, quantidades, outras informações pertinentes, deverá ser 
feita, idealmente, até 3 semanas de antecedência.

Entrega/Forma de levantamento
A encomenda pode ser levantada presencialmente no escritório em Lisboa (junto à Estação de Sete Rios) ou enviada 
por correio registado. No caso do envio por correio, acresce o valor dos portes.

Donativo
O donativo pode ser feito por transferência bancária para a conta:
IBAN PT50 0010 0000 3851 6570 001 34 | Fundação Realizar Um Desejo—Banco BPI
ou por mbway para o número:  932 909 350 
Após o donativo, é solicitado o envio de comprovativo por email e, se necessário, a confirmação dos dados fiscais para
emissão do recibo de donativo.



Comunicação do impacto
O valor do donativo irá ajudar na realização de um desejo de uma criança Make-A-Wish.
Alguns exemplos de desejos realizados com o apoio das Wish Celebrations. Desejo do/a:

Emanuele
2018 | 3 anos
“Gostava de ir à 

Disneyland Paris”

Gabriel
2017 | 8 anos

“Gostava de receber um 
computador portátil no 

Jardim Zoológico”

Tiago
2019 | 5 anos

“Gostava de conhecer 
o Mickey Mouse”

Joana
2019 | 10 anos
“Gostava de ir à 

Disneyland Paris”

Jandira
2019 | 15 anos
“Gostava de ir ao 

casamento da irmã”



“A Make-A-Wish fez um sucesso 
entre os nossos convidados, 
esperamos ter conseguido pôr 
mais pessoas a apoiar-vos. 
Parabéns pelo vosso maravilhoso 
trabalho e dedicação em todos os 
sentidos!
Colocámos todos as pulseiras ao 
mesmo tempo e pedimos um 
desejo, foi um momento muito 
bonito!
Esperamos realmente ter 
contribuído para fazer uma 
criança feliz e realizada.
Beijinho grande e mais uma vez, 
obrigada por tudo”

Carolina e Zé

"Quando estávamos a pensar no 
batizado da nossa princesa, 
lembrámo-nos de juntarmos uma 
causa solidária ao dia e fomos 
pesquisar no vosso site para ver se 
tinham algo que fosse possível 
adaptar à ocasião. 
Sentimos que a nossa princesa vai ter 
bastante orgulho em termos 
associado esta causa a um evento tão 
especial das nossas vidas. 
Guardamos os e-mails trocados 
(inclusive com os sonhos realizados) e 
uma lembrança para que quando a 
Tati tiver mais idade, perceba que 
ajudámos a concretizar sonhos de 
outros meninos. Queremos 
despertar-lhe a veia solidária."

Raquel Vaz Casinha, mãe da Tati
“A Make-A-Wish é a escolha 
acertada quando queremos 
realizar dois sonhos no mesmo 
dia, o de uma criança e o nosso 
por podermos fazer parte na 
realização do sonho de alguém. 
Foi um prazer termos tido a 
oportunidade de partilhar este 
momento com todas as pessoas 
que nos são mais queridas.”

Luísa e César

“Foi para nós o dia mais bonito de 
todos! E saber que todo o amor que 
recebemos nesse dia estaria também 
a ajudar a melhorar o dia de uma 
criança, tornou-o ainda mais especial. 
Muito obrigada Make-A-Wish.”

Ana e João



Aniversários 

   

   O valor da prenda que o convidado iria dar ao aniversariante transforma-se num donativo à Make-A-Wish.

Pode ser operacionalizado de 2 formas:

Partilhe a felicidade do seu aniversário 
com a realização de desejos a crianças Make-A-Wish!
O aniversário é um momento de celebração da Vida 
com as pessoas que nos são mais queridas.

Pode  ser criador um código (por exemplo: Joana50 ou António_10Set) para associar os donativos ao aniversário

e a Make-A-Wish agradece individualmente a cada pessoa que contribui.

Type your text

Type your text

1- Os convidados fazerem o donativo diretamente à Make-A-Wish através:



2- Os convidados entregam o donativo diretamente ao aniversariante

Neste caso, o aniversariante junta os donativos e, posteriormente, faz transferência 

bancária para a Make-A-Wish. 

A Make-A-Wish pode:

- enviar um agradecimento ao aniversariante para ser partilhado com os convidados;

- ceder balões para a decoração da festa e envelopes para a colocação dos donativos;

- personalizar uma lembrança solidária para o aniversariante oferecer aos convidados.

   Criação de uma angariação de fundos na página do Facebook a favor da 
Make-A-Wish e convidar todos os amigos. 

Todos os passos necessários estão disponíveis no site da Make-A-Wish Portugal: AQUI






