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O Cliente
A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego é 
um órgão colegial, tripar�do e equilátero, composto por 
um/a representante do ministério com atribuições na 
área do emprego que preside; um/a representante do 
ministério com atribuições na área da igualdade; um/a 
representante do ministério com atribuições na área da 
Administração Pública; um/a representante do ministério 
com atribuições na área da solidariedade e da segurança 
social; dois/duas representantes de cada uma das associa-
ções sindicais com assento na Comissão Permanente de 
Concertação Social (2 da CGTP-IN e 2 da UGT) e um/uma 
representante de cada uma das associações patronais 
com assento na Comissão Permanente de Concertação 
Social (1 da CCP, 1 da CIP, 1 da CAP e 1 da CTP).
Tem como principais atribuições prosseguir:
  A igualdade e a não discriminação entre mulheres e   
       homens no mundo laboral;
  A proteção na parentalidade;
  A conciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

O desafio
O desenvolvimento do Portal das En�dades Financia-
doras, em 2016, nasceu de uma necessidade iden�ficada 
pela CITE que se concre�za na criação de um sistema 
online que viesse permi�r, de forma expedita, consultar 
os registos rela�vos à condenação judicial de organiza-
ções por violação dos direitos de trabalhadoras grávidas, 
puérperas e lactantes.  O procedimento é indispensável 

no âmbito da prevenção de concessão de financiamentos 
a organizações que não cumpram a legislação em vigor 
sobre a matéria da igualdade e não discriminação.

A solução
Um portal web, de nova geração, acessível a par�r de 
qualquer computador pessoal, tablet ou smartphone, 
seguro e de fácil u�lização para consulta e carregamento 
de dados. 
O processo de aquisição da solução foi realizado por 
consulta ao mercado, cumprindo as normas legais 
previstas para a contratação pública, tendo por referência 
outras organizações que levaram a cabo projetos similares 
de desenvolvimento e implementação de soluções para 
gestão de processos específicos de negócio através da 
Quidgest.
 
Resultados
Em resultado da 1ª fase de implementação da plataforma 
é possível confirmar melhorias:
  A nível da par�lha da monitorização e da comunicação  
       de informação interna na CITE;
  Entre os serviços da Comissão e as diversas en�dades 
       que com a mesma interagem, potenciada pela 
       u�lização de uma base de dados única;
  Na eliminação de informação paralela e da no�ficação 
       automá�ca da totalidade de intervenientes no 
       processo.
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“A Quidgest revelou ao longo de
todo o projeto, uma boa capacidade de 
resposta às necessidades colocadas bem 
como um bom entendimento do que se 
pretendia realizar.”
Joana Gíria, Presidente da Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego

A produ�vidade média dos/das técnicos/as da CITE 
envolvidos/as no processo aumentou por via da simplifi-
cação do processamento da informação resultante de 
acrescida velocidade na execução das operações e da 
redução de erros por meio dos mecanismos de validação e 
preenchimento automá�co.

É possível es�mar uma redução 
de custos operacionais superior 
em 50% face ao período
anterior à implementação do 
sistema.


