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9.ª Edição do Prémio Igualdade é Qualidade: INCM recebe de Menção 
Honrosa 

 
 

Realizou-se no dia 14 de Janeiro, a Cerimónia de Entrega dos Prémios do PIQ – 
Prémio Igualdade é Qualidade, 9.ª edição/2010. A cerimónia decorreu no MUDE, 
Museu do Design e da Moda, em Lisboa. 
 
A INCM foi galardoada com uma Menção Honrosa na cerimónia onde foram 
entregues os prémios às empresas e organismos que se destacaram por práticas 
exemplares na área da Igualdade entre mulheres e homens no trabalho e na 
área da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. 
 
O evento contou com a presença da Secretária de Estado da Igualdade e da 
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, bem como das Presidentes da 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e da Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).  
 
O PIQ é um prémio atribuído pela CITE e pela CIG. A Comissão de Avaliação do 
Prémio «Igualdade é Qualidade» é coordenada por estas entidades e engloba 
perto de vinte membros que representam as mais diversas instituições. 
 
O Prémio «Igualdade é Qualidade» foi lançado pela primeira vez no ano 2000 
com o objectivo estratégico de prestigiar as empresas, cooperativas, associações 
e outras entidades sem fins lucrativos que se diferenciam pelo desenvolvimento 
de políticas exemplares e por boas práticas no âmbito da igualdade de género e 
da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.  
 
Nas nove edições que se realizaram até ao momento, já concorreram mais de 
170 entidades e foram agraciadas, entre prémio e menção honrosa, 33 empresas 
e organizações, entre as quais pequenas, médias e grandes empresas. 
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