
 

APDSI APOSTA EM CAMPANHA PARA PROMOVER O 

ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE NA CONSIGNAÇÃO DO 

IRS A ORGANIZAÇÕES DA ÁREA SOCIAL, CULTURAL E 

AMBIENTAL 

 
 Nota de Imprensa 

 

Lisboa, 20 de maio de 2019: A consignação do IRS ainda é, hoje em dia, alvo de grande 

desconhecimento por parte da população portuguesa. De um universo de mais de 5 

milhões de declarações de IRS, menos de um milhão dos contribuintes efetuam a 

consignação do seu IRS ou IVA. 

  

 
 

A consignação do IRS permite doar uma parte do imposto a favor do Estado a uma 

organização da área social, cultural ou ambiental da preferência do contribuinte, sem 

qualquer custo. Num cenário de reembolso, o contribuinte não recebe menos, e num 

cenário de imposto adicional, não paga mais.  

 

É, assim, uma oportunidade dada aos cidadãos de poderem fazer a diferença atribuindo 

a uma organização ou causa 0,5% do IRS liquidado (imposto que cabe ao Estado depois 



de descontadas as deduções). Assim, em vez do IRS ficar todo na posse do Estado, uma 

parte é encaminhada pelo próprio Estado para a causa escolhida. Uma ajuda, muitas 

vezes, essencial à manutenção da atividade dessas organizações. 

 

Com vista à amplificação desta mensagem no âmbito da sua intervenção de cidadania e 

inovação social, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (APDSI) – que não é, pela sua natureza, uma das entidades beneficiárias - 

desafiou os seus associados individuais e coletivos, e a sociedade em geral, a apoiarem 

a campanha “Ajudar quem mais precisa não lhe custa nada” e a promoverem a 

consignação do IRS a uma das mais de 4.000 entidades devidamente autorizadas a 

beneficiar desta medida em 2019, por forma a termos uma sociedade (da informação) 

mais inclusiva  e participativa. 

 

Testemunho Associação CAIS – https://youtu.be/aOUSN16lI9Y  

Testemunho Fundação S. João de Deus – https://youtu.be/cqozwisx8jQ  

Testemunho Associação GEOTA – https://youtu.be/2D-L4qtld-0  

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Bruna Martins | APDSI 

t: 217510762    

m: 925002121  

e: secretariado@apdsi.pt  

 

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os 

Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação 

das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as 

Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD. 
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