CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS 2022
Hoje, mais do que nunca, é importante ser solidário!
Iniciativa do Grupo de Missão “CivicTech” da APDSI

Lisboa, 21 de março de 2022 – Quer fazer a consignação do seu IRS mas não sabe como
escolher a entidade beneficiária? O IRSconsig ajuda os contribuintes a escolher a
entidade a que querem consignar 0,5% do seu IRS, simplificando o acesso, a pesquisa
e a filtragem das mais de 4.000 entidades beneficiárias.

No âmbito da sua intervenção nas áreas da Cidadania e da Inovação Social e apesar de
não ser uma entidade beneficiária, a APDSI (Associação para a Promoção e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação) volta este ano a encorajar a sociedade
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civil a consignar o seu IRS a uma das mais de 4.000 entidades beneficiárias desta
medida.
Através do seu Grupo de Missão “CivicTech”, a Associação criou o IRSconsig
(https://irsconsig.pt/), um instrumento que simplifica o processo de seleção da
instituição beneficiária da consignação do IRS por parte dos contribuintes.
Tendo como base a lista de entidades beneficiárias disponibilizada pela Autoridade
Tributária, o grupo enriqueceu-a para que seja possível filtrá-la de acordo com o tipo de
atividade e o distrito. Para além de facilitar o processo de pesquisa, pretende-se
promover uma maior igualdade de oportunidades entre as entidades pela forma isenta
como a informação é apresentada (lista ordenada aleatoriamente).
A APDSI acredita que estas funcionalidades irão proporcionar uma experiência mais
simples, justa e agradável no momento de os contribuintes selecionarem a entidade
beneficiária da consignação do seu IRS.
URL de acesso ao IRSconsig: https://irsconsig.pt/
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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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