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Este ano, quando entregar a sua declaração de rendimentos, poderá fazer 
a diferença para inúmeras pessoas e instituições de solidariedade social.

Através da Consignação do IRS, é possível destinar 0,5% do valor apurado 
do IRS a uma entidade social, ambiental ou cultural à nossa escolha,
sem que isso tenha qualquer consequência para o contribuinte.

A Moneris, através do seu Centro de Competências do Setor Social, 
funciona com um ecossistema de IPSS e Entidades do Setor Social,
que se associam a esta ação de sensibilização e são suscetíveis de receber 
esta contribuição, que não vai prejudicar em nada o reembolso do IRS.

Pretendemos com esta campanha promover a cidadania ativa
e o envolvimento social das empresas, sensibilizando e motivando
todos os que com este gesto solidário podem fazer a diferença
sem que lhes faça diferença.

  

MODELO 3, ANEXO H, QUADRO 11

SE TEM DÚVIDAS ONDE DIRIGIR O SEU APOIO, O GRUPO MONERIS PARTILHA
ALGUMAS ENTIDADES QUE FAZEM PARTE DO NOSSO UNIVERSO.

moneris.pt

FAÇA A DIFERENÇA
SEM SAIR DE CASA.

DÊ UM BOM
DESTINO A 0,5%
DO SEU IRS.



FAÇA A DIFERENÇA SEM SAIR DE CASA.DÊ UM BOM DESTINO A 0,5% DO SEU IRS.
Entidade NIF Missão

ACUREDE 501 357 041 A ACUREDE, fundada em 1974, é uma associação sem fins lucrativos e que possui respostas sociais de Creche, 
Educação Pré-Escolar e CATL.

Esta associação visa promover e defender a vida e apoiar a família nas dimensões: económica, social, psicológica 
e espiritual, à luz da mundividência cristã.

O Centro Social Paroquial de Regueira de Pontes desenvolve atividades em prol da Paróquia e da causa social, 
que vão desde a identificação das necessidades da comunidade até à resposta integrada a essas necessidades, 
através dos serviços de solidariedade social. O objetivo principal é encontrar soluções para a melhoria das 
condições de vida dos idosos e das suas famílias, assegurando a satisfação básica das suas necessidades reais.

Com o lema  "Vida por vida" temos como principal missão o socorro a pessoas sinistradas, socorro nos incêndios e 
transporte de doentes para recuperação física. Para além do socorro à população do Concelho de Estarreja e de quem dele 
precisa, são uma componente muito importante na Protecção Civil. O fecho das urgências do hospital local, Hospital 
Visconde de Salreu, obriga a constantes deslocações de doentes para Aveiro, sejam sinistrados sejam por doenças súbitas.

A ASSIM - Associação de Solidariedade Social Interventiva Moreirense é uma IPSS com valência de Centro de Dia.
A sua acção visa proporcionar aos nossos idosos uma melhor qualidade de vida, bem como apoiar a população mais 
carenciada de Vila Moreira.

Fazer o bem sem olhar a quem.

Bombeiros Voluntários de Izeda - Ajude-nos a ajudar.

Associação
Entre Famílias

 

508 950 538

 
A Missão desta instituição é investigar e agir de modo a prevenir e a pôr fim a abusos de direitos humanos e exigir 
justiça para aqueles cujos direitos tenham sido violados.

Amnistia Internacional 501 223 738

ASSIM - Associação de 
Solidadriedade Social 
Interventiva Moreirense

513 015 779

Ass. de Bombeiros 
Voluntários de Izeda

501 545 298

Ass. de Bombeiros
Voluntários de Vinhais

501 221 824 Vida por vida.

Ass. de Bombeiros
Voluntários de Bragança 501 386 246

Associação Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários de Estarreja

501 123 598

A Casa dos Rapazes acolhe, cuida e educa rapazes retirados das famílias, com o objectivo de os ajudar em todas as vertentes 
da sua vida e, um dia, a regressar ao seu lar e à sua família. Enquanto isso não pode acontecer, somos a sua família.

Casa dos Rapazes 500 852 332

O Centro Bem Estar Infantil Monte Real é uma IPSS, funciona como associação e é uma Instutuição de cariz social 
sem fins lucrativos. Porporciona dois tipos de apoio à comunidade: Creche e Jardim de Infância. 

Centro Bem Estar
Infantil Monte Real 501 120 912

O Centro Cultural e Social de Edral visa integrar pessoas, particularmente idosos, capacitando-as na sua autonomia 
e independência, num espírito solidário e afectuoso.

Centro Cultural e Social
de Edral 503 567 396

O Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora do Carmo da Moimenta visa integrar pessoas, particularmente 
idosos, capacitando-as na sua autonomia e independência, num espírito solidário e afectuoso.

Centro Social e Paroquial
N.ª S.ª do Carmo 505 141 035

O Centro Social e Recreativo de Espinhoso visa integrar pessoas, particularmente idosos, capacitando-as na sua 
autonomia e independência, num espírito solidário e afectuoso.

Centro Social e Recreativo
de Espinhoso

510 147 283

Centro Social Paroquial
de Regueira de Pontes

 
 

503 250 767

O Centro Social Paroquial de Izeda visa integrar pessoas, particularmente idosos, capacitando-as na sua autonomia 
e independência, num espírito solidário e afectuoso.

Centro Social Paroquial
de Izeda

503 264 059

Seguindo o exemplo de outros países, em 2000, a Sistemas McDonald’s Portugal instituiu a Fundação Infantil Ronald 
McDonald (FIRM) inspirada na parceria informal criada em 1974, Filadélfia (E.U.A.), entre uma equipa de futebol 
americano, um hospital pediátrico e a McDonald’s. A finalidade era criar “uma casa longe de casa” para famílias de 
crianças seriamente doentes, onde os pais pudessem estar com outros, amparando-se emocional e mutuamente.

Fundação Infantil
Ronald McDonald

510 093 680

 
 

A Casa das Cores é um Centro de Acolhimento Temporário para crianças em perigo, cuja proteção e garantia de 
direitos passa, em determinado momento das suas vidas, pela institucionalização. Trata-se de uma casa preparada 
para receber 12 crianças de ambos os sexos, onde se possam criar as condições mais próximas das de um ambiente 
familiar saudável e equilibrado e que permita a construção e concretização de projectos de vida.

MSV/Casa das Cores 504 287 311

 
 

A principal actividade da Terra dos Sonhos consiste na realização dos sonhos de crianças e jovens diagnosticados 
com doenças crónicas e/ou em estado avançado de doença, crianças e jovens carenciadas e idosos, como forma
de transmitir uma mensagem de esperança na possibilidade de realização dos seus objectivos mais inspiradores, 
independentemente de circunstâncias, condicionamentos e limitações.

Terra dos Sonhos 508 128 439

Re-Food 4 Good 510 230 881

Santa Casa da Misericórdia
de Vinhais

501 195 343

O Centro de Bem Estar Social de Alcanena (CBESA) tem como missão intervir na área social, educação e saúde, melhorando 
o bem-estar da população. Com o objetivo de contribuir para a promoção da população de Alcanena, o CBESA tem 
atualmente Residência para Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Hospital, Creche, Jardim-de-infância e Centro
de Atividades para Tempos Livres (CATL).

500 745 935
CBESA - Centro Bem
Estar Social Alcanena

Fundada a 18 de Maio de 1998, a Associação Flor do Tâmega Apoio a Deficientes é uma instituição sem fins 
lucrativos, que baseia o seu trabalho em três aspetos essenciais: o Apoio aos Deficientes; Preservação dos seus 
direitos; e a sua Participação e Inclusão na sociedade.

504 229 265
Associação Flor 
do Tâmega Apoio 
Deficientes

O CCRAM é uma coletividade que tem por missão prover aos seus associados e população em geral a prática de atividades 
culturais, desportivas, recreativas e educacionais. O objetivo é contribuir para o bem-estar da população de todas as idades
e contribuir para uma formação harmoniosa e integral das crianças e jovens.

Centro Cultural
e Recreativo
do Alto do Moinho 

500 999 210

O Centro Social e Paroquial São Genesio de Celas visa integrar pessoas, particularmente idosos, capacitando-as 
na sua autonomia e independência, num espírito solidário e afectuoso.

Centro Social e Paroquial
São Genésio de Celas 506 283 941

A De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 
certificada na área dos serviços e pedagógica, com as valências de: creche, pré-escolar, CATL – Clássico
(2º e 3º ciclo) e CATL Extensões de Horário e Interrupções Letivas (1º ciclo).

A Re-food é uma organização independente, orientada por cidadãos, 100% voluntária, uma comunidade
de caridade eco-humanitária, que trabalha para eliminar o desperdício de alimentos e a fome em cada bairro.

A Santa Casa de Misericórdia de Vinhais, com o número de contribuinte 501195343, é uma instituição com intervenção 
direta no concelho de vinhais que tem como missão agir concertadamente e de forma integrada, no sentido de satisfazer 
as necessidades diagnosticadas na comunidade, disponibilizando um conjunto de recursos que contribuam para
o desenvolvimento local e proteção de grupos sociais mais vulneráveis. As respostas principais abrangem actividades
de apoio social para pessoas idosas com e sem alojamento, educação pré-escolar e actividades dos estabelecimentos
de cuidados continuados integrados, com alojamento.

De Mãos Dadas – Associação
de Solidariedade Social

501 669 884


