
51,35% 38

6,76% 5

27,03% 20

8,11% 6

6,76% 5

Q1 Situação do conjuge/companheiro:
Respondidas: 74 Ignoradas: 5

Total 74

nº Outra, por favor indique qual: Data

1 Em breve em Posto 12/04/2016 17:27

2 Diplomata, casada com diplomata (ambos portugueses) 30/03/2016 17:04

acompanha o
diplomata em...

não acompanha
o diplomata ...

o diplomata
está em Lisboa,

o diplomata
está...

é viúva/o.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

acompanha o diplomata em posto,

não acompanha o diplomata em posto, 

o diplomata está em Lisboa,

o diplomata está reformado/a,  

é viúva/o.
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4,23% 3

23,94% 17

8,45% 6

47,89% 34

8,45% 6

7,04% 5

Q2 Situação profissional:
Respondidas: 71 Ignoradas: 8

Total 71

nº Outra, por favor indique qual: Data

1 Trabalha na mesma cidade onde o diplomata está colocado. 12/04/2016 14:42

2 profissional liberal com possibilidade de trabalhar à distância 12/04/2016 14:10

3 Estudante de Doutoramento 31/03/2016 16:06

4 Mas neste momento estou sem emprego. 31/03/2016 15:37

5 estou na situação de mobilidade especial voluntária e não me foi concedido o regresso ao lugar que ocupava no
Estado

31/03/2016 11:07

trabalha no
posto,

trabalha em
Portugal,

goza de uma
licença sem...

deixou a
actividade...

nunca exerceu
actividade...

está
reformada/o.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

trabalha no posto, 

trabalha em Portugal, 

goza de uma licença sem vencimento para acompanhar o diplomata,

deixou a actividade profissional para acompanhar o diplomata, 

nunca exerceu actividade profissional,

está reformada/o.
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61,11% 44

22,22% 16

16,67% 12

Q3 Considera que a carreira diplomática do
seu cônjuge/companheiro impede o

exercício da sua actividade profissional?
Respondidas: 72 Ignoradas: 7

Total 72

nº Comentários: Data

1 Não impede sempre, mas limita por vezes 13/04/2016 12:25

2 Cria constrangimentos evidentes 12/04/2016 14:10

3 Em parte sim 11/04/2016 16:06

4 Não impede, mas condiciona bastante. 08/04/2016 18:02

5 Não acompanha o diplomata em posto 07/04/2016 16:24

6 É guia-intérprete, depende do país, da língua falada 31/03/2016 19:06

7 Até ao momento, nunca impediu. 31/03/2016 16:19

8 Mas, temos que ter em atenção se é trabalhador por conta de outrem ou se tem vinculo à função pública. 31/03/2016 15:37

9 A diferença entre legislações nos diversos países torna muito complexa a gestão de uma carreira, acrescendo que
reconhecimento de habilitações académicas está longe de ser uniforme. Com excepção de trabalho voluntariado,
as vias profissionais no estrangeiro para o cônjuge continuam semeadas de muitos escolhos.

31/03/2016 02:38

10 Não se aplica 31/03/2016 00:17

11 Impede parcialmente. Fará decrescer os meus rendimentos na ordem dos 50% 30/03/2016 20:02

12 Nunca estivemos em posto pelo que não sei dar resposta. 30/03/2016 17:42

13 Depende dos postos. Já obrigou à interrupção temporária da minha carreira. 30/03/2016 17:04

14 Não se pode prosseguir uma carreira académica quando não existe continuidade 30/03/2016 14:49

Sim

Não

Não sabe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não

Não sabe
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31,25%
20

70,31%
45

28,13%
18

20,31%
13

12,50% 8

26,56%
17

40,63%
26

Q4 Quais dos seguintes aspectos considera
serem impeditivos do exercício da sua

actividade profissional em posto: (várias
respostas possíveis)

Respondidas: 64 Ignoradas: 15

Total de respondentes: 64

nº Outros, por favor indique quais: Data

1 Natureza da actividade profissional - carreira militar 13/04/2016 18:22

2 Sempre trabalhou nos locais onde o diplomata esteve colocado. 12/04/2016 14:42

3 Actividade Profissional de origem susceptível de criar conflito de interesses + difícil prosseguir uma actividade
profissional e responder às exigências do posto

11/04/2016 22:46

4 Mudanças constantes não facilitam 11/04/2016 10:16

falta de
acordo...

as mudanças de
posto não...

dificuldade no
reconhecimen...

dificuldades
de língua,

falta de apoio
familiar,

obrigações
familiares,

obrigações
decorrentes ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

falta de acordo bilateral com o país do posto,  

as mudanças de posto não permitem o estabelecimento de uma actividade profissional compatível com a formação académica e/ou experiencia
profissional, 

dificuldade no reconhecimento das habilitações académicas/profissionais no posto, 

dificuldades de língua, 

falta de apoio familiar,

obrigações familiares,

obrigações decorrentes da representação diplomática.
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5 as obrigações familiares não existem durante todo o posto, mas no primeiro ano o apoio que a familia necessita na
adaptação à nova realidade dificulta a integração profissional do conjuge

06/04/2016 03:42

6 Já disse em sim, obstáculos relacionados com a língua e reconhecimento de diplomas 31/03/2016 19:06

7 Ainda não foi enviado para posto, pelo que as respostas são tentativas 31/03/2016 18:05

8 Até ao momento, nunca impediu. 31/03/2016 16:19

9 Não teve actividade profissional 31/03/2016 00:17

10 A minha actividade profissional, em parte, pode manter-se em posto, mas apenas no que diz respeito ao trabalho
de secretária. Na qualidade de advogada ficaria, contudo, impossibilitada de comparecer nos julgamentos,
reuniões, conservatórias, entre outros.

30/03/2016 20:02

11 No caso específico de dois diplomatas, uma clara falta de uma política definida para assegurar que não se
separam as famílias.

30/03/2016 17:04
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47,89% 34

36,62% 26

57,75% 41

28,17% 20

74,65% 53

61,97% 44

Q5 Quais das seguintes medidas poderiam
contribuir para compensar as dificuldades
em continuar o exercício da sua actividade
profissional? (várias respostas possíveis)

Respondidas: 71 Ignoradas: 8

Total de respondentes: 71

nº Outras, por favor indique quais: Data

1 Nos casos adequados, ponderar a possibilidade dos cônjuges trabalharem nas chancelarias em áreas
eventualmente desprovidas de funcionários (ex. adido cultural, adido económico, ou adido social, entre outros)

12/04/2016 12:04

2 Todas as medidas enunciadas seriam válidas mas as questões essenciais a considerar são: qual a representação
desejável e expectável no posto e qual a sua compatibilidade com uma actividade profissional + qual o progresso
expectável de uma carreira que estará sempre a ser interrompida.

11/04/2016 22:46

3 Penalização dos funcionários públicos com licença sem vencimento para acompanhamento do conjuge na
progressão na carreira e no montante da reforma apesar de continuarem a fazer desconto para a CGA

11/04/2016 11:45

4 Acrescentaria que a manutenção da ligação ao subsistema ADSE seria também relevante. Se se consegue
trabalho no estrangeiro, corre-se o risco de se perder ADSE e, por outro lado, os estados acreditadores exigem
limitações à imunidade diplomática que, por vezes, consoante o país em causa, podem demover cônjuges de
procurarem trabalho.

31/03/2016 02:38

5 Acrescente-se na penultima alínia "abandono/suspensão/redução" 30/03/2016 20:02

divulgação de
informação...

apoio na
procura de...

apoio na
colocação em...

formação
profissional...

pagamento de
uma compensa...

compensação
pela perda d...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

divulgação de informação sobre empregos disponíveis nos postos, 

apoio na procura de emprego nos postos (agencias de emprego)

apoio na colocação em vagas disponíveis nos postos em organismos públicos ou empresas do Estado

formação profissional para aquisição de novas competências mais adequadas à mobilidade,

pagamento de uma compensação pelo abandono/suspensão da actividade profissional para acompanhar o diplomata em posto,  

compensação pela perda dos direitos de reforma.

6 / 34

Inquérito AFDP 2016 SurveyMonkey



6 Todas as respostas são válidas e consideradas mais valias. Umas não devem impedir outras. 30/03/2016 17:42

7 Ao contrário de muitos países europeus, o MNE português não proporciona oportunidades de trabalho para os
cônjuges/partners poderem exercer uma actividade remunerada nas chancelarias/ agências ou empresas
portuguesas ou com capital português

30/03/2016 14:49
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14,75% 9

8,20% 5

14,75% 9

3,28% 2

39,34% 24

19,67% 12

Q6 Que situação melhor corresponde à
forma como ocupa maioritariamente o seu

tempo em posto:
Respondidas: 61 Ignoradas: 18

Total 61

nº Outra, por favor indique qual/quais: Data

1 não aplicável 13/04/2016 18:24

2 Formação académica e profissional 13/04/2016 12:30

3 Atividade própria 12/04/2016 23:12

4 E família! 12/04/2016 08:43

5 Combinação entre representação diplomática e família/criança 11/04/2016 23:05

6 Familia e representação diplomática 10/04/2016 02:16

7 ainda não estive em posto 31/03/2016 20:23

8 A minha namorada é adida há 3 meses, portanto só posso especular 31/03/2016 19:09

9 Nunca foi para posto ainda 31/03/2016 18:21

10 N/A 31/03/2016 16:07

actividade
profissional

actividade
profissional...

representação
diplomática

trabalho
voluntário

trabalho
voluntário e...

familia
/crianças

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

actividade profissional

actividade profissional e representação diplomática

representação diplomática

trabalho voluntário

trabalho voluntário e representação diplomática

familia /crianças
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11 Depende em que fase é que se está na Carreira. 31/03/2016 11:13

12 e família 31/03/2016 00:19

13 Ainda não se aplicou. 30/03/2016 17:43
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92,65% 63

7,35% 5

Q7 Considera que existe uma expectativa
de que participe em eventos de

representação diplomática?
Respondidas: 68 Ignoradas: 11

Total 68

nº Comentários: Data

1 Obviamente. 12/04/2016 11:26

2 Depende dos países.Em certos países a participação do conjuge é importante caso do Japão 11/04/2016 11:51

3 mas como já frisei, não sei ao certo 31/03/2016 19:09

4 N/A 31/03/2016 16:07

5 e vice-versa para o meu marido relativamente às minhas actividades de representação. 30/03/2016 17:07

6 Em alguns países é praticamente obrigatória a presença do partner/cônjuge 30/03/2016 14:50

Sim

Não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não
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91,04% 61

8,96% 6

Q8 Qual considera ser o papel do
cônjuge/companheiro do diplomata em

posto:
Respondidas: 67 Ignoradas: 12

Total 67

nº Comentários: Data

1 No entanto embora seja assim não sentimos qq compensação por isso 14/04/2016 10:26

2 deve acompanhar o diplomata nas funções de representação, mas não tem obrigações de representação 13/04/2016 18:24

3 Embora na prática não se pode eximir de uma certa colaboração nas funções de representação do conjuge 13/04/2016 12:30

4 Acompanhar atividades de representação seleccionadas 12/04/2016 23:12

5 Depende de muitos factores e circunstâncias 11/04/2016 18:15

6 De realçar, que uma Embaixatriz tem uma agenda tão preenchida como um Embaixador. 11/04/2016 11:31

7 se devidamente reconhecido, o papel do conjuge poderia ser um bom complemento da representação do
diplomata

06/04/2016 03:45

8 Apoio ocasional em algumas atividades 01/04/2016 00:32

9 É muito importante o espírito de voluntariado doméstico 31/03/2016 11:13

10 Deve complementar as funções de representação do diplomata mas também ter atividade profissional própria 31/03/2016 11:09

11 No caso português são dois a fazer representação e quando os filhos crescem também eles fazem parte do
pacote. O Estado Português paga um e recebe 3 ou mais representantes

30/03/2016 14:50

complementar
as funções d...

não tem
quaisquer...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

complementar as funções de representação do diplomata,

não tem quaisquer obrigações decorrentes da função de representação do diplomata.
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95,65% 66

4,35% 3

Q9 Considera que a participação do
cônjuge/companheiro do diplomata nas

actividades de representação é relevante
para o desempenho da função diplomática?

Respondidas: 69 Ignoradas: 10

Total 69

nº Comentários: Data

1 Por vezes sim, mas depende das circunstâncias 13/04/2016 18:24

2 Pode ser ou não 11/04/2016 18:15

3 Ver comentario anterior. 11/04/2016 11:31

4 Acho que em certas cerimónias poderá ser desejável 31/03/2016 19:09

5 Quando há cônjuge julgo ser relevante 31/03/2016 11:13

6 o cônjuge contribui em larga medida para a imagem e sucesso da vida social do diplomata, acompanhando e co-
organizando eventos.

30/03/2016 17:07

7 Sobretudo quando os postos se batem com dificuldades de pessoal e financeiras 30/03/2016 14:50

Sim

Não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não
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87,50% 63

9,72% 7

2,78% 2

Q10 Considera que o cônjuge/companheiro
do diplomata deve receber remuneração
pelo seu trabalho de apoio à função do

diplomata?
Respondidas: 72 Ignoradas: 7

Total 72

nº Comentários: Data

1 o MNE deve pagar Seg.Social / CGA + cartao ADSE igual ao Diplomata 13/04/2016 10:25

2 A remuneração de ser em função do trabalho que exerce. Acho que deveria considerar uma reforma 11/04/2016 18:15

3 Certos países europeus pagam uma remuneração quando o conjuge o faz. 11/04/2016 11:51

4 Mas devem ser assegurados os seus direitos e que nunca fica prejudicado pela falta de uma atividade profissional
mais comum

08/04/2016 18:04

5 sempre se recebeu um complemento,10% da representação 04/04/2016 20:20

6 não só por facilitar o trabalho do cônjuge mas também por abdicar do seu próprio trabalho 01/04/2016 23:43

7 Se de facto houver apoio, julgo que sim 31/03/2016 19:09

8 Sem dúvida! 31/03/2016 11:13

9 O abono do conjuge podia ser pago directamente ao conjuge por exemplo. 30/03/2016 17:56

10 Ver comentário questão 8 30/03/2016 14:50

Sim

Não

Não sabe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não

Não sabe
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50,77% 33

49,23% 32

Q11 Filhos em idade escolar
Respondidas: 65 Ignoradas: 14

Total 65

nº Numero de filhos em idade escolar:  Data

1 1 14/04/2016 10:28

2 2 13/04/2016 18:33

3 2 13/04/2016 18:29

4 2 12/04/2016 14:12

5 1 11/04/2016 23:05

6 2 11/04/2016 23:00

7 3 11/04/2016 12:02

8 1 11/04/2016 11:52

9 2 11/04/2016 11:33

10 2 11/04/2016 10:17

11 1 (anteriormente +3) 10/04/2016 05:04

12 3 filhos 10/04/2016 02:20

13 1 08/04/2016 18:06

14 1 06/04/2016 03:47

15 1 05/04/2016 09:49

16 mas todos os meus filhos estudaram nos postos sem qualquer problema 04/04/2016 20:20

17 2 31/03/2016 19:00

18 3 31/03/2016 16:22

19 2 31/03/2016 16:09

20 1 31/03/2016 11:44

21 1 30/03/2016 21:12

22 3 30/03/2016 17:58

23 2 30/03/2016 17:44

Não tenho
filhos em id...

Tenho filhos
em idade...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Não tenho filhos em idade escolar(Passar à pagina seguinte)

Tenho filhos em idade escolar
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24 2 30/03/2016 17:13

25 1 30/03/2016 14:53

26 3 30/03/2016 14:22

27 3 30/03/2016 13:53
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26,83% 11

24,39% 10

46,34% 19

0,00% 0

2,44% 1

Q12 Idioma académico
Respondidas: 41 Ignoradas: 38

Total 41

nº Outro, por favor indique qual: Data

1 Inglês, Espanhol,Francês 11/04/2016 23:34

2 Francês 10/04/2016 05:04

3 frances 06/04/2016 03:47

4 Todos fizeram as Universidades em Portugal 04/04/2016 20:20

 Português,

 Inglês,

 Francês,

 Alemão, 

 Espanhol,

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

 Português,

 Inglês,

 Francês,

 Alemão, 

 Espanhol,
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79,41% 27

20,59% 7

Q13 Tem sido possivel aos seus filhos
seguirem os seus estudos sem alteração de

idioma e/ou curriculum?
Respondidas: 34 Ignoradas: 45

Total 34

nº Comentários: Data

1 Com dificuldade nas inscrições 12/04/2016 14:12

2 Liceu Francês 10/04/2016 05:04

3 primeiro posto com filhos em idade escolar 06/04/2016 03:47

4 não tenho filhos 31/03/2016 20:24

5 Até ao momento, a minha filha nunca me acompanhou para o estrangeiro (apenas estive fora uma vez) 31/03/2016 16:22

6 N/A 31/03/2016 16:09

7 Ainda nao posso responder 30/03/2016 17:44

8 Foi possível enquanto não acedeu ao ensino superior. A grande vantagem da vida diplomática é que nos tornamos
todos poliglotas por inerência

30/03/2016 14:53

Sim

Não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não
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57,58% 19

42,42% 14

Q14 As mudanças de posto respeitam o
calendário escolar?

Respondidas: 33 Ignoradas: 46

Total 33

nº Comentários: Data

1 nem sempre 13/04/2016 18:33

2 no meu tempo foi sempre uma grande preocupação 12/04/2016 14:16

3 Nem sempre 10/04/2016 02:20

4 primeiro posto com filhos em idade escolar 06/04/2016 03:47

5 As mudanças de hemisfério são complicadas de conjugar. 05/04/2016 11:43

6 ainda não me deparei com essa situação 31/03/2016 20:24

7 N/A 31/03/2016 16:09

8 Ainda nao posso responder 30/03/2016 17:44

9 Um de nós vai sempre com as crianças a tempo do início do calendário escolar, mas sem subsídios e utilizando
dias de férias.

30/03/2016 17:13

10 É compreensível pois nem sempre se pode conjugar mudança de posto com o calendário escolar sobretudo se se
muda de hemisfério.

30/03/2016 14:53

Sim

Não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não
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42,86% 15

57,14% 20

Q15 Alguma vez os seus filhos não
puderam acompanhar a mudança de posto?

Respondidas: 35 Ignoradas: 44

Total 35

nº Comentários: Data

1 Uma vez 10/04/2016 05:04

2 primeiro posto com filhos em idade escolar 06/04/2016 03:47

3 Quando escolheram fazer em Portugal os estudos Universitários 04/04/2016 20:20

4 não tenho filhos 31/03/2016 20:24

5 N/A 31/03/2016 16:09

6 Paquistão. 30/03/2016 20:43

7 Ainda nao posso responder 30/03/2016 17:44

8 Pelo esforço que fazemos em tirar dias de férias para respeitar o caledário e pelo facto de não esperarmos pelo
pagamento da instalação. Não quer dizer que não venha a acontecer no futuro.

30/03/2016 17:13

Sim

Não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

Sim

Não
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6,67% 1

20,00% 3

0,00% 0

13,33% 2

13,33% 2

46,67% 7

Q16 Em caso afirmativo tal foi devido a:
Respondidas: 15 Ignoradas: 64

Total 15

nº Comentários: Data

1 Problemas relacionados com a escola e idioma 14/04/2016 10:28

2 não aplicável 13/04/2016 18:29

3 N/A 31/03/2016 16:09

razões
económicas,

calendário
escolar,

falta de vaga
na escola do...

falta de
qualidade do...

falta de
condições de...

escolha
pessoal.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

 razões económicas, 

 calendário escolar,  

 falta de vaga na escola do país de destino, 

 falta de qualidade do sistema de ensino do país de destino, 

 falta de condições de segurança no país de destino,

 escolha pessoal.
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10,71% 3

14,29% 4

17,86% 5

17,86% 5

17,86% 5

21,43% 6

Q17 Qual a percentagem que mais
aproxima o abono de educação das

despesas que efectivamente tem com
propinas:

Respondidas: 28 Ignoradas: 51

Total 28

nº Comentários: Data

1 Não sei 14/04/2016 10:28

2 o abono de educação deve continuar como até aqui igual para todos. E não em função das despesas de cada um,
pois isso pode gerar desigualdades e originar abusos nas escolhas

13/04/2016 18:29

3 não tenho conhecimento de abono de educação 06/04/2016 03:47

4 O abono de educação cobre cerca de 30% das despesas da escola francesa 05/04/2016 11:43

5 O abono de educação não cobre totalidade das propinas e não paga qualquer percentagem encargos com
transportes ou alimentação.

05/04/2016 09:49

6 não tenho filhos 31/03/2016 20:24

7 Nunca usufrui deste abono 31/03/2016 16:22

8 N/A 31/03/2016 16:09

 80%

 75%

 50%

 25%

10%

 menos de 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

 80%

 75%

 50%

 25%

10%

 menos de 10%
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9 Ainda nao posso responder 30/03/2016 17:44

10 100% actualmente a escola que frequentam é gratuita. No posto anterior o abono de educação cobria menos de
10%

30/03/2016 17:13

11 O Estado Português sempre ignorou os custos de educação num país estrangeiro, sobretudo anglófono. 30/03/2016 14:53

12 porque estamos em Lisboa. Quando em posto essa percentagem era inferior a 20% 30/03/2016 13:53
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44,74% 17

52,63% 20

2,63% 1

Q18 Como descreve o nível de
conhecimentos de língua portuguesa dos

seus filhos:
Respondidas: 38 Ignoradas: 41

Total 38
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75,61% 31

63,41% 26

70,73% 29

73,17% 30

51,22% 21

Q19 Quais as medidas que considera
importantes para melhorar a situação dos

filhos dos diplomatas:
Respondidas: 41 Ignoradas: 38

Total de respondentes: 41

nº Outra, por favor indique qual/quais: Data

1 Permitir que o abono de habitação tenha em conta a realidade familiar de cada diplomata. É injusto que diplomatas
solteiros tenham o mesmo abono que diplomatas com conjuge e filhos

13/04/2016 18:29

actualização
do abono de...

respeito do
calendário...

acordos com
as escolas p...

considerar a
situação...

apoio de
ensino de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

 actualização do abono de educação, 

 respeito do calendário escolar nas transferências dos diplomatas com filhos,

 acordos com as escolas para garantir vagas para os filhos dos diplomatas,

 considerar a situação familiar na classificação dos postos, 

 apoio de ensino de língua portuguesa.
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95,31%
61

46,88%
30

45,31%
29

85,94%
55

68,75%
44

51,56%
33

68,75%
44

Q20 Quais das seguintes actividades,
actualmente desenvolvidas pela AFDP,

considera relevantes:
Respondidas: 64 Ignoradas: 15

Total de respondentes: 64

nº Por favor indique que outras actividades gostaria de ver desenvolvidas pela AFDP: Data

1 Cursos de protocolo;cursos de culinária; cartão de associado com benefícios; troca de livros escolares; sempre
que há mudanças de posto dar a possibilidade de recolher tudo o que as famílias não querem guardar e que
podem ser úteis para vender no bazar ou dar a associações de caridade.

13/04/2016 18:44

2 Apoio ao regresso dos diplomatas e suas famílias a Portugal 12/04/2016 14:15

acções
destinadas a...

angariação de
fundos para...

acções
destinadas a...

acções
destinadas a...

acções de
formação...

acções
destinadas a...

participação
na EUFASA...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

acções destinadas a melhorar as condições das famílias dos diplomatas

angariação de fundos para fins sociais (Bazar Diplomático)

acções destinadas a promover a união, a convivência informal , a solidariedade e o apoio recíproco entre associados (almoços, visitas e
passeios, despedidas, etc.)

acções destinadas a partilhar informação (boletim, preparação para posto, post reports, etc.)

acções de formação (línguas, competências profissionais, etc)

acções destinadas a estabelecer contactos com os conjuges/companheiros dos diplomatas acreditados em Portugal (visitas e passeios, welcome
event, etc.)

participação na EUFASA (partilha de informação e pontos de vista entre associações congéneres dos países da União Europeia)
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3 Acharia interessante que houvesse anualmente um encontro em que se desse a conhecer aos familiares dos
diplomatas uma visão actualizada do País a nível cultural e político e mudanças que possam influenciar as vidas
dos Portugueses

11/04/2016 18:19

4 Formação em protocolo; Criação de uma rede com comunicação eficaz entre as famílias dos diplomatas que
inclua os filhos para troca de experiências; Criação de bases de dados com características sociais e profissionais
da rede diplomática portuguesa

08/04/2016 18:12

5 A questão profissional é de longe a mais importante 31/03/2016 19:21

6 Participacao no Seminario Diplomatico com agenda de defesa dos interesses dos associados. 31/03/2016 08:50
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26,79% 15

7,14% 4

66,07% 37

Q21 Os valores das quotas de associados
são:

Respondidas: 56 Ignoradas: 23

Total 56

nº Comentários/ Sugestões: Data

1 Acho alta a quota em Portugal em comparação com quem está em posto 14/04/2016 10:31

2 sem opinião 13/04/2016 18:30

3 quando se está em Portugal 13/04/2016 12:41

4 acho que para viúva está bem 12/04/2016 14:16

5 Desconheço as despesas/custos inerentes às actividades da AFDP 05/04/2016 17:43

6 Não faço parte 05/04/2016 09:50

7 Os associados que trabalhem na associação poderiam ficar isentos do pagamento das quotas 01/04/2016 23:52

8 São adequados para quase todos escalões da carreira diplomática excetuando os iniciais 31/03/2016 11:28

9 Altos no estrangeiro, baixos em Portugal. A media seria optima. E pagar de uma vez para 3 anos. 30/03/2016 18:02

altos

baixos

adequados
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Opções de resposta Respostas

altos
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36,36% 20

9,09% 5

9,09% 5

45,45% 25

Q22 Qual o melhor horário para poder
participar nas actividades da AFDP:

Respondidas: 55 Ignoradas: 24

Total 55

nº Comentários/ Sugestões: Data

1 Não tenho específico depende do dias 14/04/2016 10:31

2 a partir das 11h 12/04/2016 14:16

3 pós-laboral 12/04/2016 14:15

4 depende dos dias em questão. caso a caso. 12/04/2016 12:38

5 a disponibilidade indicada corresponde a período de prmanência em Portugal 05/04/2016 11:43

6 horário pós laboral 31/03/2016 20:25

7 Tendo em conta que tenho uma atividade profissional normal, apenas tenho disponibilidade para participar em
atividades da AFDP aos fins de semana.

31/03/2016 16:24

8 Skype para quem ja fora 31/03/2016 08:50

9 Por motivos profissionais, infelizmente, não tenho qualquer disponibilidade para participar nas actividades. 30/03/2016 17:45

10 Apenas por via remota, ex. e-mail 30/03/2016 14:57

manhã

tarde

hora do almoço

não tenho
possibilidad...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

manhã

tarde

hora do almoço

não tenho possibilidade participar nas actividades
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32,26% 20

41,94% 26

3,23% 2

22,58% 14

Q23 Como soube da existência da AFDP:
Respondidas: 62 Ignoradas: 17

Total 62

nº Outra, por favor indique qual/quais: Data

1 Fiz parte da primeira reunião quando foi criada a Associação. 12/04/2016 11:39

outros
associadas/os

diplomata

internet

MNE
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Opções de resposta Respostas

outros associadas/os

diplomata

internet

MNE
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Q24  Sugere outras formas de divulgação
da AFDP?  

Respondidas: 4 Ignoradas: 75

nº Respostas Data

1 Reuniões de divulgação com diplomatas e conjuges quando ingressam no MNE onde se realçassem os objectivos
da AFDP e o que tem sido conseguido ao longo dos anos

13/04/2016 12:41

2 VIa mala diplomática para todos os postos,único meio que temos a certeza q chega ao destino pretendido. 04/04/2016 20:22

3 Social media facebook twitter instagram e relacoes ciberneticas com outras associacoes 31/03/2016 08:50

4 Creio que não existe um convite para uma reunião de apresentação cada vez que entra um novo grupo de adidos.
Convite para uma reunião dos que regressam de posto a Lisboa.

30/03/2016 14:57
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Q25  Comentários/ Sugestões:
Respondidas: 8 Ignoradas: 71

nº Respostas Data

1 Em função dos diferentes objectivos da AFDP, criarem-se mais grupos dirigidos a objectivos determinados, à
semelhança do que já acontece, p.ex., com a EUFASA

13/04/2016 12:41

2 Está na altura do MNE efectuar um contrato de funções externas com os conjuges pelo reconhecimento da
representação do Pais.

13/04/2016 10:27

3 Colaborar estreitamente com a ASDP na prossecução de objectivos comuns 12/04/2016 14:15

4 Lembro que infelizmente nem todos os funcionários do MNE têm acesso à plataforma da intranet. Links para
preenchimento de questionários como este poderiam ser enviados, também, para os e-mails dos diplomatas.

08/04/2016 18:12

5 o mais importante é trabalhar nos acordos bilaterais, reconhecimento de cursos, divulgação de bolsa de emprego 31/03/2016 19:21

6 Agradećo este inquerito é sinal de que algo esta a mudar e que a abordagem é séria 31/03/2016 08:50

7 Continuação de um excelente trabalho voluntário, por vezes sem rede, mas com determinação e que tem tido
resultados mesmo que não sejam os almejados.

30/03/2016 14:57

8 Parece necessária uma actualização do site e maior dinamismo no Facebook 30/03/2016 13:46
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40,30% 27

50,75% 34

8,96% 6

Q26 Idade:
Respondidas: 67 Ignoradas: 12

Total 67
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89,39% 59

10,61% 7

Q27 Género:
Respondidas: 66 Ignoradas: 13

Total 66

feminino

masculino
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Opções de resposta Respostas
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62,12% 41

37,88% 25

Q28 Associada/o da AFDP:
Respondidas: 66 Ignoradas: 13

Total 66

sim

não

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opções de resposta Respostas

sim

não
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