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TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
PLATAFORMA REDE DE INDICADORES PARA A IGUALDADE DE GÉNERO(RIIG) 

 
1. Objeto 
Os presentes termos e condições regem a utilização da Rede de Indicadores para a Igualdade de 
Género (RIIG), gerida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). 
 
2. Rede de Indicadores para a Igualdade de Género 
A RIIG corresponde a uma plataforma de comunicação entre a CIG e as entidades, tendo em 
vista a partilha de informação estatística necessária à monitorização e acompanhamento das 
políticas públicas, no âmbito da cidadania e a igualdade de género. 
A qualidade dos dados depende da correta utilização da RIIG, a qual assenta na fiabilidade e 
integralidade da informação submetida pelas entidades, através dos/das seus/suas 
representantes que são designados/as como utentes da RIIG, sendo-lhes atribuído um login e 
uma palavra-passe que é confidencial e não transmissível. 
 
3. Dados pessoais 
Uma vez que a RIIG está acessível através do website da CIG, os dados pessoais dos/das utentes 
na RIIG e respetiva submissão, nomeadamente nome e email, são tratados nos termos da 
política de privacidade da CIG disponível em https://www.cig.gov.pt/declaracao-de-privacidade. 
 
4. Termo de consentimento  
Considerando os presentes termos e condições de utilização da RIIG, ser-lhe-á solicitada a 
submissão do seguinte termo de consentimento, aquando da criação do/a  utente:  

 Tomei conhecimento dos termos e condições de utilização da RIIG e concordo em não 
revelar a terceiros o login e palavra-passe de acesso à RIIG, comprometendo-me a 
avisar imediatamente a CIG (riig@cig.gov.pt) se julgar que outra pessoa acedeu à 
mesma e que dela pode fazer um uso indevido;  

 Tomei conhecimento da política de privacidade do website da CIG e autorizo a 
utilização dos dados pessoais para efeitos de criação de utentes e submissão de dados 
no RIIG; 

 Declaro, sob compromisso de honra, a fiabilidade e integralidade da informação 
submetida no âmbito do RIIG. 

 

Consentimento 

 
Resposta automática do sistema: Consentimento registado 

 
5. Contacto  
Para o esclarecimento de qualquer questão relacionada com os termos e condições de 
utilização da RIIG, contacte a CIG através do email: riig@cig.gov.pt . 
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