
0,5% do teu IRS
por um mundo melhor!

consignação de 0,5% irs
para os escuteiros do cne

nif:500 972 052

Transforma o teu imposto num mundo melhor
Doa 0,5% do teu IRS ao CNE

Quase a completar 100 anos o Corpo Nacional de Escutas (CNE) continua a querer construir 

muitos mais capítulos desta história que está longe de terminar. Para que tal aconteça é 

necessária muita dedicação e envolvimento das centenas de voluntários que fazem a magia 

acontecer junto dos jovens. 

A novidade é que este ano poderás ajudar o CNE a continuar a sua missão de contribuir 

ativamente no crescimento de milhares de jovens! Ao consignares o teu IRS irás contribuir para 

um mundo melhor.

Ao preencheres a tua declaração anual de IRS poderás consignar 0,5% do teu imposto ao CNE. 

Para tal, basta que assinales no campo 11 do modelo 3 o CNE através do número de identificação 

coletiva 500972052. Este gesto não tem qualquer custo associado, porque é retirado do 

conjunto de impostos do Estado e, caso não optes por fazer a consignação, o Estado decidirá 

onde aplicará essa percentagem. Assim sendo, não tem qualquer implicação num eventual 

reembolso que possas receber.

Apresentamos-te um caso prático:

Se o Estado retém €1.000 de imposto, após a submissão do IRS, terás direito a um reem-

bolso de, por exemplo, €300. Se não consignares os 0,5% do teu IRS o Estado irá reem-

bolsar-te igualmente os €300 e decidir onde irá alocar os €1.000 do teu imposto. Caso 

decidas fazer a tua consignação de IRS, o Estado irá reembolsar-te do mesmo modo os 

€300 e entregar à entidade que escolheste a consignação de 0,5% dos €1.000 de impos-

to, ou seja, €5. Os restantes €955 ficarão para o Estado que decidirá onde aplicá-los. 

Assim sendo, como explicado anteriormente, a consignação do IRS não tem qualquer 

custo associado para o contribuinte.

Tu podes construir um mundo melhor, assinala o NIF 500972052!


