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Conflito pessoa- familia –empresa

A crise trouxe às familias novos desafios:

De acolhimento,de partilha de recursos e de gestão de

níveis de ansiedade elevados dos seus membros.

Esses desafios impactam directamente na empresa e

sociedade :

pelo deteriorar dos níveis de motivação dos colaboradores 

e por tanto, de produtividade das empresas, ou no

“rebentar” da vida familiar e pessoal.



Quem?

 Fundación Másfamilia,

É uma entidade privada sem fins lucrativos e independente

constituída em 2003 com o objectivo de promover a protecção das

famílias e, em particular, daquelas com dependentes (menores,

idosos, com deficiências, etc.) sob a sua responsabilidade.

A Nossa Missão, A Nossa Visão



Quem?

 A Nossa Missão
A nossa missão e o nosso compromisso é constituir, a curto

prazo, uma organização pioneira com objectivos,

estratégias e ferramentas inovadoras e altamente

profissionais de forma a sermos considerados uma

referência em matéria de protecção da família e, em

particular, do equilíbrio entre a vida familiar e profissional.

pessoas-família-sociedade-organização



Quem?
 A Nossa Visão

A nossa visão é conseguir um mundo melhor,

trabalhando para tal de uma forma decidida,

comprometida e responsável.

Desde a nossa fundação, entendemos que um

mundo melhor será aquele em que existe um maior

respeito, compromisso, justiça e responsabilidade

para com qualquer ser humano, os seus valores e

necessidades essenciais sem renunciar à

manutenção de altos padrões no que diz respeito à

prosperidade e à qualidade de vida.



Quem?
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Porquê?

Empresa
(Productividade)

Pessoa
(Felicidade)

Sociedade
(Justiça)



Algumas experiências………

Los pilares de la 

felicidad

El viaje a la felicidad

Instituto Coca-cola 
de la felicidad

Nick Vujicic
Informe Gallup

El reino de Bután

Tu vida tu mejor 

negocio

Dra. Santos

El heptágono 
de la felicidad

Barómetro CIS

Report on Happiness.ppt
Nick Vujicic2.wmv
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Disfrutar de uma envolvente familiar adequada é essencial para 

sentir-se realmente feliz. (Barómetro CIS. Abril 2009)

1º Familia (9,59) Tempo livre (7,73)

2º Trabalho (8,39) Religião (4,42)

Amigos (8,03) Política (3,77)

Barómetro CIS – Centro de Investigaciones Sociológicas

Porquê? Pessoa



Depois de conseguir um rendimento mínimo que assegure a 

subsistência, a prioridade são as relações pessoais (casal, família e 

amigos) e a capacidade de controlo que tens sobre a sua existência.

A felicidade é básicamente a ausença do medo.

Um dos fatores que influenciam a sociedade de hoje é entender o 

nosso papel no mundo e nossas vidas para além do dia-a-dia

(E. Punset 2009)

Porquê? Pessoa





Familia



Familia



Trabalho e nivel socioeconómico



Saúde, equilibrio



Alguns mitos!!!



1 Dimensão – Trabalho
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2  Dimensões – Trabalho e parceiro/a



3 Dimensões  – Trabalho, parceiro/a e 

familia



4 Dimensões – Trabalho, parceiro/a, 

familia e “eu”



5 Dimensões  – Trabalho, parceiro/a, 

familia, “eu” e meus amigos



6 Dimensões  – Trabalho, parceiro/a, 

familia, “eu”, meus amigos e meus 

hobbies



7 Dimensões  – Trabalho, parceiro/a, 

familia, “eu”, meus amigos, meus 
hobbies e voluntariado

dolmen vallgorguina 



Porquê? sociedade

 Vamos bem.......?
Alguns Indicadores chave

SOCIAIS

 Natalidade

 Infância

 Envelhecimento

 Emprego

 Igualdade de Género

 Incorporação da mulher

 Incapacidade

 Saúde

 Família

 Emoções

EMPRESARIAIS

 Compromisso

 Dias de trabalho

 Horários

 Produtividade

 Competitividade

 Relações laborais. Flexibilidade

 Atracção de talento de inovação.



O talento viaja incansavelmente…

Porquê? empresa

2015 flexibilidade vs. salário !

2020 guerra pelo talento !



Porquê? empresa

 Por Idade

 Por Critério Familiar

 Por Nível Profissional/Social

 Por Lugar de Residência

 Um exemplo



Como?

A procura da excelência e o comprometimento com 

elevados níveis de profissionalismo exige:

 empenhamento sério,

 trabalho arduo,

 competência,

 criatividade,

 flexibilidade

 capacidade crítica

e principalmente ......

líderes familiarmente responsáveis.



Conciliar ou …. harmonizar, compatibilizar, equilibrar, co-

responsabilizar, acumular, flexibilizar, balancear,….

Como?

“Conciliar é colocar em acordo, é juntar vontades em torno de um mesmo

objectivo, é estabelecer compromissos entre soluções aparentemente

incompatíveis, é atingir a harmonia nos processos. Em suma, conciliar é

harmonizar o lado pessoal e o lado laboral da vida das pessoas.

A nossa forma de entender a conciliação através do modelo e do certificado efr

pressupõe um novo paradigma socio-laboral, uma revolução súbtil e silenciosa,

com que se pretende consolidar a mudança de década, de século e de milénio”

Novos tempos……….. !Novos desafios!



Beneficios a medio e longo prazo:

RECURSOS HUMANOS:

 A capacidade de atrair e reter os trabalhadores melhor qualificados

 Aumento do compromisso

 A lealdade ao desempenho da empresa

 Redução de faltas por doença e absentismo

REPUTAÇÃO:

 Melhoria da imagem corporativa para a sociedade

 Maior Competitividade

 Incremento productividade

 Redução de custos

Como?



 75% é útil fazer acreditaçao das políticas de conciliação 

 87,5% afeta positivamente na sua organização

 68,75% ajuda a reduzir o absentismo

 75% aumenta o compromisso dos colaboradores

 31,25% melhora a rentabilidade

 75% reduzem os conflitos dentro da empresa

 56,25% facilitam a contratação de talento

“La responsabilidad social corporativa en España, Informe 2010”

Como?



Pessoas felizes  têm boas relações com os pares , valorizam a empresa na 

qual trabalham e sentem-se bem reconhecidos pelos seus colegas e 

chefes. 

El 76,5% das pessoas que se consideram  muito felizes têm uma boa 

percepção da sua empresa.

Como?



Um colaborador feliz…

É um trabalhador motivado e otimista

Desenvolve todo o seu talento e dá mais de si mesmo

Adapta-se a equipe de melhor

É muito mais criativo

Adapta-se melhor às mudanças

É menos propenso a erros

É um colaborador saudável e um defensor da segurança no trabalho

Resolve problemas, não criá-los

Em finais .. comprometido e produtivo

Como?



Empresas efr – Norma 1000-1 



Empresas efr – Norma 1000-2 

 



Obrigada  pela sua atenção

www.certificadoefr.org

fundacion@masfamilia.org

902 106 525

nsolis@masfamilia.org

eadrada@masfamilia.org

http://www.certificadoefr.org/
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