efr - Entidade Familiarmente Responsável
O referencial efr pertence à FMF em Espanha e, para a sua definição, vai
beber a normas internacionais, nomeadamente a SA 8000, ISO 9001, OHSAS
18001, entre outras. É um referencial internacional recente que já foi abordado
pela FMF e reconhecida na Resolução do Conselho Económico da ONU, em
19 de fevereiro de 2014 (E/CN.5/2014/L.5) e está presente, além de Espanha e
Portugal, noutros países, nomeadamente Colômbia, Chile, Brasil, Andorra,
estando a ser trabalhada a divulgação nos EUA, outros países da América
Latina e Europa. Em Portugal a FMF tem parceria na divulgação deste
referencial com a ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, que
representa aquela entidade em Portugal, e com todos os prescritores.

"A verdadeira riqueza de um país é seu povo" afirma o relatório de

A nossa
experiência de
mais de
anosdo
é uma
mais-valia
para si! Unidas para o
desenvolvimento
humano
de202010
Programa
das Nações
Desenvolvimento (PNUD) da ONU, lembrando que essa é a frase que inspirou
a nova maneira de se olhar para o desenvolvimento.
Embora a conciliação da vida profissional e familiar como entendemos na
Europa é mais aplicável nas economias desenvolvidas, esta questão também
é essencial para melhorar as estratégias de proteção e desenvolvimento
social, pelo seu impacto nas economias informais, ou seja, as economias
domésticas, porque onde o estado falha, a família faz. A este respeito, a
iniciativa efr foi já reconhecida como uma Boa Prática pelas Nações Unidas
em Nova Iorque, EUA.

Pensar em conciliação da vida pessoal, familiar e profissional é pensar em
Responsabilidade Social. Todas as instituições internacionais enfatizam isso.
Nações Unidas, a OCDE, a OIT, todas insistem que o desenvolvimento passa
por dar opções para equilibrar a vida e o trabalho. A família continuará a ser
conciliação e igualdade

promotor do desenvolvimento pessoal. Convicto da importância desta
realidade e preocupado com a mudança demográfica que está a ocorrer na
Europa, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) decidiu promover a
família a ser o lugar onde as pessoas têm os filhos que desejam ter, os criam e
os formam enquanto cidadãos europeus inovadores e empreendedores. Esta
preocupação, em passar do atual "inverno demográfico" que vivemos à
"primavera demográfica" que se deseja, é parte das preocupações deste
organismo para que a Europa não perca competitividade global. 2014 foi o
Ano Europeu da Família. Um impulso claro com o propósito de não se perder
força social, dinamismo empreendedor e competitividade económica.
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