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Tem sido preocupação da ASSP, nos anos mais recentes, dar aos valores da 
consignação do IRS outra dimensão solidária que amplie, transferindo para 

áreas específicas, o acto de solidariedade que está na raiz da doação.
 Julgou-se que desta forma era dada expressão cabal à intenção dos 

doadores na medida em que por consignar se pode entender a colocação 
de um valor nas mãos de terceiro para que este faça entrega a quem de direito. 
Nesta linha de pensamento foram considerados como de direito as crianças, com a compartici-
pação nas colónias de férias, os Professores vivendo momentos de dificuldades excepcionais, 
com o reforço ao Fundo de Solidariedade Social da ASSP, e o arranque na criação de um 
fundo para tratamento de doenças degenerativas.

DAR EXPRESSÃO À SOLIDARIEDADE

F.S.S.

CONGRESSO
ASSP 2015

Nós Professores.
Habitar o Futuro.

ATENÇÃO

Novo espaço

para consignação

do IRS

O CONGRESSO ASSP 2015 - Nós Professores, Habitar o Futuro - em que uma 
larga assembleia de Professores, reflectiu sobre o papel do Professor na transfor-
mação da Sociedade beneficiou do apoio daquela consignação bem como as Dele-
gações que se propuseram realizar projectos na área da Solidariedade dirigida à 
comunidade dos Professores.
É posto todo o interesse em dar continuidade a esta linha de pensamento que procura 
dar expressão ao acto resultante do diálogo que cada sujeito trava consigo próprio, 
levando apoio concretizado por acções em áreas de manifesta carência.
Deseja-se que esta mensagem seja mnemónica ou factor positivo da sua decisão a qual anteci-
padamente agradecemos. 



Colabore nesta campanha solidária!

Consignação de 0,5% do IRS
em benefício da ASSP

Uma das formas mais simples de ajudar a ASSP é proceder à consignação de 0,5% do seu IRS a favor da 
Associação. 

Ao preencher a declaração de IRS relativa a 2015, no quadro 11 da folha de rosto do Modelo 3, deve colocar uma 
cruz (x) em Instituições Particulares de Solidariedade Social e o número de contribuinte da ASSP (501 406 336) 
no espaço para isso reservado.

O Estado entregará à ASSP o conjunto dos valores que cada um consignou sem qualquer custo para o 
contribuinte.

11 CONSIGNAÇÃO DE 0,5% DO IRS

Quadro 11 da folha de rosto do Modelo 3 do IRS

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DO IRS CONSIGNADO NIPC

Instituições religiosas (artº 32º, nº 4)

Instituições particulares de solidariedade social (artº 32º, nº 6) 5
1101

X 1 40 0 6 3 3 6

SEJAMOS SOLIDÁRIOS!


