CERTIFICAÇÃO EFR
ENTIDADE FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL

encial efr 1000 e foi concebido pela
Fundação Másfamilia, com o objetivo de
apresentar uma metodologia simples e
eficaz de gerir os processos de conciliação nas organizações.
A SGS é o parceiro da Fundação Másfamilia para a Certificação efr em Portugal.
Em Espanha, são já cerca de 200 organizações com Certificação efr, de entre as
quais se destacam a Coca-cola, Iberdrola,
Santander, Roche, Microsoft, Rede Elétrica de Espanha, entre outras.

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO EFR

A Responsabilidade Social Corporativa
é uma prioridade crescente no contexto
atual, envolvendo diversas instituições e
entidades empresariais para o reforço da
reflexão e importância desta temática.
Neste sentido, a Fundação Másfamilia,
entidade privada espanhola sem fins
lucrativos, apresenta a Certificação efr
– entidades familiarmente responsáveis
como uma solução para as temáticas
da conciliação da vida familiar e profissional, a igualdade de oportunidades e a
inclusão de grupos socialmente desfavorecidos.
A questão da conciliação, e em particular
a Certificação efr, representa um passo
importante para a elaboração de uma
estratégia de Responsabilidade Social
Corporativa pelo seu impacto na comunidade e noutros stakeholders além dos
próprios trabalhadores das organizações,
contribuindo assim para uma sociedade
mais justa e aumentando o bem-estar e
a qualidade de vida.

O QUE É A CERTIFICAÇÃO EFR?
A Certificação efr – entidade familiarmente responsável é promovida pela
Fundação Másfamilia em parceria
com um importante grupo de stakeholders, dando resposta ao atual contexto
sóciolaboral marcado pela flexibilidade,
competitividade e compromisso.
A Certificação efr baseia-se no refer-

O Processo de Certificação efr estruturase em três fases:
1- Conceção e implementação
As organizações devem implementar
o modelo de gestão de acordo com o
referencial efr 1000, cujos requisitos
incluem pontos como Políticas e Medidas, Objetivos de Melhoria, Processos, Indicadores efr, Comunicação e
Formação Interna, entre outros.

• Melhoria da imagem corporativa e da

marca, com base num crescente compromisso para com os trabalhadores
em particular e para com a sociedade
em geral;
• Potencia a atração e a retenção de
talentos, dando maior visibilidade das
organizações em instituições como
Escolas de Gestão, Universidades e
Escolas Profissionais;
• Aumenta a produtividade e a competitividade através da melhoria de
indicadores como o clima laboral, o
absentismo e a satisfação de clientes;
• Atração de investimentos socialmente
responsáveis através da clara comunicação dos valores da marca corporativa, facilitando o trabalho de analistas,
gestores e entidades de rating.

TRABALHAR COM A SGS ICS SIGNIFICA:
• Reconhecimento mundial das Marcas

de Certificação;
• Partilha de know-how internacional;
• Bolsa de Auditores altamente qualifi-

cados;
2- Certificação
Quando as organizações se considerarem preparadas, a SGS procederá
à sua avaliação. Esta tem o objetivo
de comprovar o cumprimento dos
requisitos de Certificação e é efetuada
com base numa auditoria externa e em
entrevistas diretas aos trabalhadores.
3- Certificado e Marca efr
Após a avaliação, a SGS envia os seus
resultados para a Fundación Másfamilia. Quando se verifica o cumprimento dos requisitos de Certificação,
é emitido o certificado e é atribuída a
marca efr à organização que, agora,
consegue obter o reconhecimento
público das suas boas práticas de
gestão ao nível da conciliação entre a
vida profissional e familiar.

• Seleção de Auditores adequada à

realidade e atividade de cada Organização;
• Atendimento personalizado e
soluções idealizadas à medida da sua
Organização;
• Procedimentos rápidos e eficientes,
assegurando processos expeditos.

COMECE HOJE
Os nossos Gestores de Clientes estão à
sua disposição para esclarecer e responder
a quaisquer dúvidas e questões.
Contacte-nos e solicite uma proposta!

SGS ICS
www.pt.sgs.com
pt.info@sgs.com
t.: 707 200 747*
f.: 707 200 329
e.: pt.info@sgs.com
*de seg. a sex. das 8h30 às 18h30
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CONCILIAR A VIDA FAMILIAR E
PROFISSIONAL

BENEFÍCIOS

