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Editorial
Estimadas/os Associadas/os e Cônjuges/Companheiros 
dos Diplomatas Portugueses,

Bem vindos à edição digital de “Mundos”, o Boletim da AFDP. Esta edição é enviada 

a todos os cônjuges dos diplomatas independentemente de serem membros da AFDP, 

para podermos dar a conhecer o que andamos a fazer, na esperança de que todos 

se sintam motivados a participar, leia-se, associando-se (pode encontrar o formulário 

de inscrição nos anexos). O aumento do número de associados e o consequente 

reforço da nossa representatividade é muito importante para tornar relevantes 

e expressivas as nossas causas. Há um longo caminho a percorrer para conseguir 

afirmar o estatuto do cônjuge/companheiro do diplomata e reforçar o apoio 

às famílias, como o demonstrará uma consulta do “quadro comparativo da EUFASA” 

que encontrarão também em anexo.  Aproveitamos para apresentar 

a  Direcção da Associação, que tem caras já de todos conhecidas mas outras 

que “aparecem” pela primeira vez e contamos-lhe o que andamos a fazer. 

Dedicamos esta edição à Família que é o nosso campo de acção fundamental. 

O Padre Tolentino de Mendonça fala-nos das “Novas bem-aventuranças para a família”. 

É um artigo em que muitos podem encontrar a razão da escolha que fizemos 

e fazemos renovadamente de deixar os planos e ambições individuais para 

seguirmos a carreira profissional da pessoa com quem juntámos caminhos. 

A Paula Lopes ilustra-nos um lado dessa experiência e, em conversa com 

a Patrícia Cintra, conta-nos como respondeu quando o marido lhe perguntou 

se queria ir para o Paquistão, e a Filomena Costa Alves descreve como foi 

chegar a Camberra para a sua primeira missão como Embaixatriz. 

Quando o cônjuge/companheiro do diplomata é estrangeiro, o desafio é acrescido. 

Esta é uma situação que tem merecido a atenção da EUFASA em diversas conferências. 

A Veronika Scherk-Arsénio preparou uma informação detalhada destinada 

aos Foreign born spouses/partners que julgo ser muito útil e que está também 

disponível no site da AFDP. 

A EUFASA é um fórum da maior importância para o debate e defesa do estatuto 

do cônjuge/companheiro dos diplomatas. Nas reuniões anuais partilha-se informação, 

apresenta-se trabalho de pesquisa comparativa e procura-se recolher padrões de boas 

práticas que depois, em conjunto com as conclusões dos debates, são transformadas 

em recomendações da EUFASA aos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos Estados 

membros. A nossa Associação tem participado activamente neste processo assumindo 

muitas vezes a liderança de grupos de trabalho. Este ano, a Conferência teve lugar 

em Riga e a Veronika Scherk-Arsénio, que é já uma delegada veterana,  faz-nos 

um resumo dos assuntos mais importantes aí discutidos. Publicamos também 

a carta enviada pelo Conselho Directivo da EUFASA em Riga ao MNE. 

O  apoio à saúde dos diplomatas e suas famílias, tanto no quadro interno como 

no externo, é também matéria de apreciação no âmbito da EUFASA. Os diplomatas 

portugueses e suas famílias têm ao seu dispor a protecção da ADSE, do seguro 

de saúde e ainda os benefícios que a  MUDIP (Associação Mutualista Diplomática 

Portuguesa) oferece aos seus associados. Vale a pena conhecer melhor esses benefícios 

e as vantagens que oferece e que aqui lhe apresentamos de forma resumida.   

Nos dias 20 e 21 de Novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, tem lugar 

a 31ª edição do Bazar Internacional do Corpo Diplomático. Esta é uma iniciativa 

que ano após ano tem vindo a juntar os esforços das Embaixadas e da nossa Associação 

com o objectivo de apoiar instituições de solidariedade social em Portugal. É também 

um bom exemplo de trabalho conjunto e de partilha de experiências diversas que 

a todos aproximam nesta organização. A coordenação deste esforço está a cargo 

da Margarida Portugal e da Isabel Monteiro que nos conta como tudo começou, 

há mais de 30 anos. A organização do stand de Portugal está nas mãos 

da Carla Domingues que nos fala da edição deste ano. 

As oportunidades de contacto e partilha com os cônjuges/companheiros 

dos diplomatas estrangeiros em Portugal estende-se para alem do Bazar, através 

do programa de visitas a lugares de interesse cultural, histórico, social ou empresarial 

que tem lugar ao longo de todo o ano e de que nos fala a Ana da Rocha Páris.

Fique também a saber quais são os próximos eventos organizados pelo Instituto 

Diplomático, e quais as acções de formação programadas pelo Centro de Formação 

e que estão também abertas à participação dos cônjuges/companheiros dos diplomatas. 

Este novo formato do Boletim oferece-nos as vantagens de uma revista digital

e que permite partilhar opiniões, ideias e experiências. Para começar pedimos 

a algumas associadas que nos mandassem imagens das suas férias em família. 

Esperamos que esta seja apenas a primeira de muitas partilhas e que o Boletim 

venha a ser um verdadeiro instrumento de comunicação entre associadas/os, 

onde quer que se encontrem.  Esperamos os vossos comentários, ideias, sugestões, 

críticas e opiniões, as vossas notícias, anúncios e o que quiserem partilhar. 

Um abraço

Maria Luís 
Jorge Mendes
PRESIDENTE



Apresentação dos membros 
da Direcção da AFDP 
e Coordenadora do Bazar

Carla Sofia Domingues
VICE-PRESIDENTE

Ser Diplomata é ser nome de dois géneros: masculino ou feminino. 

E é no género feminino que apareço eu, por inerência! Licenciada em Relações 

Internacionais/Estudos Europeus e casada com o diplomata Paulo Guedes Domingues, 

vejo-me repentinamente como “cônjuge de” e inserida num meio especial, 

numa classe muito própria, numa vida itinerante, com responsabilidades nacionais 

e representação internacional.  

Neste modo de vida, escolhas impõem-se porque “conciliação” é palavra utópica 

nesta carreira. No duelo actividade profissional do cônjuge vs família, a carreira 

deste diplomata saiu vitoriosa ganhando uma “trailing spouse”, ou em bom português, 

uma “cônjuge a reboque”!  E foi a “reboque” que a estrada me levou até Bruxelas, 

onde durante 4 anos amparei a família e marido durante as funções de Antici adjunto 

durante a Presidência Portuguesa de 2007 e de Nikolaidis no pós Presidência, 

na REPER. Logo de seguida e uma vez mais “a reboque” cheguei a Maputo, 

onde o marido desempenhou funções como Chefe do Sector Político, Informação 

& Imprensa na Delegação da União Europeia, no âmbito do Serviço Europeu 

de Acção Externa. Foram dois excelentes anos. E pouco faltará para voltar a partir, 

num novo “a reboque de”.

Colaboradora desta Associação desde 2002, regressei de corpo e alma em 2011 

onde tenho desempenhado activamente funções especificas de Vice Presidente 

da Associação das Famílias e responsável pelo Stand de Portugal na Associação 

do Bazar do Corpo Diplomático. 

Este constante vai e vem permite-nos coleccionar vivências e enriquecer 

personalidades. E em família, estaremos sempre melhor onde quer 

que seja a nossa casa.

No contexto desta apresentação, sou a mulher do António Jorge Mendes. 

Regressámos este ano a Lisboa, vindos de Budapeste. Antes estivemos em Camberra, 

em Bogotá e em Washington. Noutros contextos sou a mãe do Lourenço, com 23 anos 

e a terminar o mestrado em Arquitectura em Mendrisio na Suíça e também do Luís, 

com 17 anos e do António, com 16 anos, que estão a fazer o IB no colégio St. Julians. 

Em Budapeste fui presidente do Conselho de Directores da Escola Americana, 

em Bogotá  fui vice-presidente da Associação de Pais da Escola Americana, tesoureira 

da Associação dos Cônjuges dos Diplomatas e presidente/fundadora da Fundação 

Consentidos. Em Portugal, fui advogada em regime liberal e em Macau fui jurista 

do Gabinete para os Assuntos legislativos.

Nasci no início da década de 60 do século passado, vivi as mudanças politicas 

e sociais do 25 de Abril em Portugal e estudei Direito na Universidade Católica. 

Apesar dos tempos e da formação, deparei-me com a mesma escolha que a minha avó 

e a minha mãe haviam feito anos antes e noutros tempos: a família ou a profissão. 

Pelo que ficou por cumprir, gosto de aprender o que não sei, de mudar o que não 

está bem, de colaborar  com o que é positivo. Gosto de seguir o que se passa à minha 

volta e de apreciar o génio dos outros. A minha obra é a minha família e, afinal, 

fiz uma escolha acertada.

Isabel Maria Monteiro conhecida pelas velhas amigas por Belita Leite Pinto.

dois anos no ISCEF e o curso do ISLA de Secretariado, Tradutora e Intérprete 

Simultânea (Inglês e Francês).

70 anos, Touro = teimosa, boa trabalhadora e fiel amiga.

Estive em "posto" em Kinshasa que não me deixou grandes ou boas recordações, 

foi mesmo péssimo com duas expulsões em 24 e 76 horas; seguiu-se Roma onde 

nasceu a Maria e onde fiz um curso de História d'Arte com o Prof. Corelli e a Soeur 

Marie Yvone; vem a maravilha das maravilhas, Nova York, onde fui voluntária e guia 

no Metropolitan Museum of Art; em Luanda foi diferente, por causa da situação 

política ficava uma semana por mês continuando a trabalhar no Colégio Moderno 

como secretária da Isabel Soares e da Sra. D. Maria de Jesus. Assim escapei a guerra 

(a nossa casa ficava entre os quartéis da FNAL e o da UNITA) e o António abandonou 

a casa em menos de 24 horas e finalmente fez-se luz e fomos para a Cidade 

da Luz Paris e novo curso de História d'Arte na Ecole du Louvre.

Na reforma desde 2009, ano em que começou a minha felicidade!

Tenho duas filhas.

A Filipa (42 anos), advogada formada pela Clássica, em Lisboa e LMA na Columbia 

University, trabalha na firma Miranda e é a mãe do António (Tau 4 anos) e da Isabel 

que nasce agora em Outubro.

A Maria (38 anos) formada em Comunicação Social pela Católica e em jornalismo 

pela pela Fordham NY, é a Adida de Imprensa e Cultural na nossa Embaixada 

em Londres, mãe da Leonor (5 anos) e da Laura (1 ano e meio).

Agora sou a deliciada e dedicada avó de quatro netos lindíssimos, inteligentes, 

espertos, cómicos e ternurentos!

As minhas filhas chamam-me a Santa Isabel das Necessidades.

Porquê?

Adoro ajudar as pessoas (inclusive turistas!) e as grandes causas.

Por isso tenho organizado com a Margarida Portugal o Bazar Diplomático e com a irmã 

Júlia a Venda de Natal da Basílica da Estrela. Quando resultam "financeiramente" 

estas duas canseiras são estímulos para os meus neurónios e o meu ego.

Isabel Maria Monteiro
COORDENADORA

DO BAZAR

A vida está repleta de desafios e, neste momento, estou no início 

de mais um e de uma nova etapa - desta vez em Dusseldorf, Alemanha.

Sou casada há 20 anos com o José Manuel Carneiro Mendes e, embora o tempo 

se possa medir por duas décadas, já percorridas, diria que as nossas vidas 

se têm desdobrado em capítulos (como todas as nossas, ao fim e ao cabo... 

bem sabemos o que isto significa...), na medida em que as nossas lembranças 

se distribuem por diversos locais geográficos e, ao mesmo tempo, pelo 

acompanhamento activo, em simultâneo, do crescimento do nosso único filho, 

o Eduardo. Encaixamos, assim, a nossa vida num álbum de fotografias deste género, 

Eduardo bebé em Sarajevo, Eduardo pequenino em Caracas, Eduardo na pré primária 

em Viena de Áustria, etc, etc...

Por isso, ficámos, irremediavelmente, ligados aos sítios por onde passámos e, talvez 

por ter medo de sentir o peso das lembranças e da saudade, ainda hoje nunca repeti 

a visita a qualquer uma daquelas cidades.

Mas estes capítulos não são apenas fotografias ou algo meramente sincopado, 

tipo flash, que nos arruma ideias e lembranças. Não! São igualmente agentes 

de uma enorme transformação em nós, no sentido de nos ter proporcionado, 

também, uma maior abertura de espírito e conhecimentos, mais tolerância 

e compreensão para com os outros povos - e aprendemos a ter muita paciência 

e mais tranquilidade (o Homem é o Homem e a sua circunstância, dizia Ortega 

y Gasset, e a circunstância também é a experiência que adquirimos quando aplicada 

às situações presentes, não será?...). Digamos que o nosso bicho vai deixando cair, 

uma a uma, as suas sete cabeças. Quanto maior é a nossa experiência e os termos 

de comparação mais fácil se torna a nossa adaptação. Hoje, na Alemanha, país 

onde nunca tinha vivido antes, quase me sinto em casa.

Bem sei que estou na Europa! Mas, mais importante do que a localização geográfica, 

sei hoje que esta sensação de pertença ao local onde estou agora também é resultado 

das permanências em anteriores postos. Da tal experiência acumulada... E é esta 

experiência que me faz saber que todas nós sabemos, no fundo, de que é que 

eu estou a falar...

Para todos os cônjuges e mais leitores do nosso boletim, um grande abraço

e beijos de Dusseldorf da Maria do Céu Carneiro Mendes

Patrícia Cintra
ADJUNTA DIRECÇÃO

Somos uma família. Antes do meu marido, Thiago de Almeida Carvalho, entrar 

na carreira diplomática já sabia que era isso que o realizaria mais do que tudo. Estive 

ao seu lado quando saiu o edital do concurso, fui levá-lo à última prova. Fui a primeira 

a quem telefonou quando soube que estava entre os 20 primeiros. E lamentei não estar 

presente no dia em que passou de adido a terceiro secretário. Paralelamente, a minha 

profissão – ser jornalista – fazer o dia-a-dia soar normal mesmo sabendo que um dia, 

não terei a adrenalina de um jornal, não farei entrevistas e reportagens numa base 

diária. Nunca pensei que me esperava algo tão diferente, entusiasmante e, 

ao mesmo tempo, totalmente desconhecido. Fiz o curso na Universidade Católica, 

depois o mestrado na Universidade Nova de Lisboa. Passei pelo Diário de Notícias 

e há cinco anos para cá, é na revista Tabu, do Semanário Sol, que escrevo. 

Conto histórias de quem mudou de vida, falo de quem rumou de armas 

e bagagens para o outro lado do mundo. E agora eu. E agora nós. Vai custar? 

Vai. Mas somos uma família.

Mª do Céu Carneiro Mendes
ADJUNTA DA DIRECÇÃO DA AFDP

Paula Lopes
ADJUNTA DIRECÇÃO

 QUEM SOU Maria Paula D. Lopes

  Casada

  Dois filhos

  Um cão

  Espírito solidário
       

 PROFISSÃO Educadora
          

 HOBBIES Artes manuais (handycraft)

  Cinema

 PARA DESCONTRAIR Ler, de momento estou a ler 

  "To kill a mocking-bird"

  Desenhar

  Estar com amigos

  Passear a minha cadela 
        

 PRAIA OU MONTANHA ? Praia no verão

  Montanha o ano inteiro 
       

 POSTO QUE MAIS GOSTEI Paquistão 

 QUALIDADES Amiga do seu amigo 

  Trabalhadora

  Descontraída 
         

 DEFEITOS Teimosa

  E alguns mais que não 

  me estou a lembrar 
         

 O MAIS IMPORTANTE
 NO MUNDO A família 
         

 ESTA VIDA São oportunidades 
         

 COMO SOU Positiva

  Alegre
         

 POR FIM Cada vez que mudo de posto 

  é uma página que se vira 

  e que se começa a escrever 

  com o mesmo empenho 

  e alegria que a anterior.

Voltar ao Editorial

Maria Luís
Jorge Mendes

PRESIDENTE



A representação, promoção e defesa dos interesses dos 
cônjuges/companheiros e famílias dos diplomatas portugueses 
deve ser o objectivo fundamental da AFDP. O reconhecimento 
de que a carreira diplomática tem um impacto significativo 
na família do diplomata e de que há aspectos que devem merecer 
melhor atenção  de modo a repor um equilíbrio de direitos 
e protecção de interesses legítimos, constitui uma prioridade. 

Nesse sentido, estabelecemos contactos com a Direcção da Associação Sindical 

dos Diplomatas Portugueses de modo a trocar ideias e desenhar um caminho comum 

na defesa de interesses também comuns. Esses contactos foram muito construtivos 

e creio existir abertura e apoio por parte da ASDP relativamente aos nossos objectivos.

Também estabelecemos contacto com a Associação dos Pensionistas e Reformados, 

a quem apresentámos uma nota relativa à necessidade de compensação 

dos cônjuges/companheiros dos diplomatas pela perda dos direitos de pensão, 

na medida em que a circunstância de acompanhar o diplomata em posto implica 

quase sempre a impossibilidade de exercerem actividade laboral própria e, como tal, 

de beneficiarem de uma pensão de reforma. 

Ainda neste âmbito, estamos a recolher informação com o fim de elaborar uma 

proposta de constituição de um ou vários mecanismos de apoio na “reforma”, 

bem como a avaliar possibilidade de os cônjuges/companheiros dos diplomatas 

poderem beneficiar de condições já disponíveis na legislação vigente.

Acompanhámos a questão da eventual impossibilidade de os cônjuges/companheiros, 

em situação de licença sem vencimento para acompanhar o diplomata em posto, 

poderem efectuar descontos voluntários para a CGA e que veio a ser solucionada 

por despacho interpretativo do Ministro da Segurança Social.

Fomos a Riga para mais uma conferência anual da EUFASA que constitui uma 

plataforma essencial de troca de experiências e informação entre os seus 

membros com o objectivo de identificar as boas práticas em matéria de apoio 

aos cônjuges/companheiros dos diplomatas e famílias. A AFDP tem vindo a assumir 

um papel cada vez mais expressivo nestas conferências. Este ano a nossa delegação 

liderou e apresentou as conclusões do grupo de trabalho EWT (EUFASA Welcome 

Team) e assumiu a liderança do grupo CDS (Contemporary Diplomatic Spouses) 

para a próxima conferência. 

Em matéria de formação, desenvolvemos as seguintes iniciativas:

> Sessão de informação/preparação para posto destinada aos cônjuges/companheiros

 dos diplomatas de saída para o quadro externo. Esta sessão foi gravada em vídeo 

 que poderá ser solicitado ao Centro de Formação do IDI.

> Pedido de concessão de apoio à formação no idioma do posto e a receber 

 também no local do posto.

> Acesso dos cônjuges/companheiros dos diplomatas às acções de formação 

 organizadas pelo Centro de Formação do IDI.

Tivemos várias oportunidades de encontros entre associadas/os e também 

com os cônjuges dos diplomatas acreditados em Portugal.

O programa de visitas, com a organização da Ana da Rocha Páris, Conceição Côrte-Real, 

Isabel Monteiro e Piedade Faria e Maya, levou-nos ao Alentejo  à fábrica da Sovena 

e à Quinta de S. Vicente, ao MUDE para ver a exposição do António Lagarto, 

ao Palácio da Cidadela em Cascais, à Fundação Ricardo Espírito Santo, a Alcobaça 

para visitar a fábrica da Atlantis e o Mosteiro, e a Alpiarça à Quinta do Casal Branco 

e à Casa dos Patudos.

Juntámo-nos para almoçar na Associação, numa ocasião para agradecer à Ana da Rocha 

Páris os 4 anos à frente da AFDP e noutra para desejar à Ana Pessoa e Costa muito 

êxito na sua missão no Panamá.  Também convidámos os cônjuges/companheiros 

dos diplomatas de partida para posto para um café e para lhes desejar boa sorte.

Recebemos nas salas do Protocolo  os cônjuges dos diplomatas estrangeiros 

recentemente chegados a Portugal para lhes dar as boas vindas e partilhar 

informação de apoio à sua instalação.   

Iniciámos  uma nova série de aulas de Português destinadas aos cônjuges 

dos diplomatas estrangeiros, a cargo da Conceição Côrte-Real.

Nesta altura do ano, a organização do Bazar Diplomático absorve grande parte 

do tempo e disponibilidade da Associação. Para evitar a exclusiva concentração 

de energias nesta iniciativa, criámos dois grupos de trabalho, um dedicado 

à organização do Bazar e outro que se ocupa das restantes acções da Associação. 

O grupo do Bazar é coordenado pela Margarida Portugal e pela Isabel Monteiro 

que contam com a ajuda de uma equipa que há largos anos se ocupa desta 

organização, somando uma experiência dificilmente igualável. A Carla 

Domingues tem a seu cargo a mesa de Portugal, o que faz em acumulação 

com o apoio que também dá a muitas outras actividades na sua qualidade 

de Vice-Presidente da AFDP.

O que andamos 
a fazer

Voltar ao Editorial

Almoço de 
agradecimento à 

Ana da Rocha Páris

Veronika 
Scherk-Arsénio 

Delegada da AFDP 
na EUFASA

Almoço oferecido
à Dra. Maria 
Cavaco Silva na 
sede da Associação



Novas bem-aventuranças 
para a Família
Os anos passam, e com eles os acontecimentos, as estações 
diferenciadas, as múltiplas etapas que compõem a vida. Vamos 
sendo os mesmos e, simultaneamente, tornámo-nos outros. 
Gerimos um património afetivo feito de alegrias e esperanças, 
mas também de algumas feridas e embaraços. Pode até dar-se 
o caso de sentirmos que o edifício de uma inteira vida ameaça 
agora sucumbir. É preciso, por isso, que as bem-aventuranças 
venham em nosso socorro. A bem-aventurança experimenta-se 
quando permitimos que a força da graça reconfigure a fragilidade 
da vida. Ela tem a mesma natureza do amor, isto é, é dialógica, 
dual, tensional. É fruto da relação. É obra de uma aprendizagem 
espiritual permanente. Temos de ousar interpretar o caminho 
da família em chave de bem-aventurança.

Bem-aventuradas as famílias que entendem 
a sua missão como uma arte de hospitalidade

O amor é uma forma incondicional de hospitalidade. Na família experimentámos 

humildemente que não somos donos de nada nem de ninguém: somos testemunhas, 

elos de uma corrente, companheiros. Acolhemo-nos na gratuidade e só aí. 

Bem-aventurada a família que não tem a reivindicação de posse que, muitas vezes, 

é a do amor exageradamente narcísico. Os seus laços são os de uma intimidade que 

se pode experimentar, mas não dominar; que se pode escutar profundamente, mas 

sem deter. A ansiedade de dominar é um equívoco. A companhia é outra coisa: 

é aceitar que somos uns para os outros passagem, epifania, revelação que, na prática 

do amor, se aprofunda e fortalece. Aceitar, aceitar – que exercício tão difícil, mas 

absolutamente decisivo para a edificação da família. Aceitar a noite e o nada, o silêncio 

e a demora, aceitar a graça e fraqueza, a diferenciação e o desapego. E de tudo fazer 

caminho, na esperança, sem nunca desistir de ninguém.

Tomemos uma imagem que nos é oferecida por um autor contemporâneo, Luciano 

De Crescenzo: «Somos anjos de uma asa só. Temos de permanecer abraçados para 

poder voar». Nesta sugestiva imagem há dois princípios que sobressaem: o princípio 

da incompletude, cada um de nós possui uma asa apenas; e o princípio da comunhão, 

que garante que abraçados podemos voar. O que é a experiência de uma 

família? É a maturada e criativa conjugação destes dois princípios. 

Com cada homem e cada mulher vem ao mundo algo de novo que nunca 

antes existiu, algo de inaugural, mas é na construção da reciprocidade 

que de forma consistente o podemos descobrir. O “eu” tem imperiosa 

necessidade de ser olhado amorosamente por um outro, de ser acolhido 

para aventurar-se no risco de ser. Para haver um “eu” tem de existir 

um “tu”. A vida não se resolve isoladamente. Sozinhos, ficamos inclusive 

aquém de nós próprios, pois cada um de nós constrói-se no encontro 

e na relação. Precisamos desse reconhecimento mútuo: um 

reconhecimento não fundado no confronto ou na competição, 

mas na gratuidade e no afeto. 

Do princípio da incompletude transitamos assim muito naturalmente para o princípio 

da comunhão: «abraçados podemos voar». A comunhão supõe certamente decisão, 

esforço e caminho. Porém, não é propriamente de uma conquista que se trata, mas do 

do espanto inesgotável e comum, da abertura, da dádiva, da radical hospitalidade que 

um oferece ao outro. Isso que surge de forma tão clara nos versos seguintes de Rainer 

Maria Rilke: «Se me tapares os olhos: ainda poderei ver-te./ Se me tapares os ouvidos: 

ainda poderei ouvir-te./ E mesmo sem pés poderei ir para ti./ E mesmo sem boca 

poderei invocar-te». O fundamental concretiza-se numa gratuidade infatigável, numa 

geografia sem condições nem reservas. O amor não se explica: implica-se. Acontece 

sem porquês. É uma voluntária hipoteca, um sigilo de sangue, um entrelaçamento 

vital. Apenas apreende o amor aquele que sabe, por experiência, o que significa amar. 

Os que se amam tornam-se cúmplices. E cúmplices não apenas uns dos outros. 

Tornam-se cúmplices de Deus.

Bem-aventuradas as famílias que diariamente 
combatem o analfabetismo dos afetos

No célebre filme “Cenas da vida conjugal”, de Ingmar Bergman, há uma personagem 

que diz a dada altura: «Vou revelar-te uma coisa talvez trivial. Em matéria 

de sentimentos somos analfabetos. E o mais triste é que isso não é verdade apenas 

para ti ou para mim, mas para quase todos. Aprendemos o que há a aprender sobre 

o corpo humano, sobre a agricultura no fim do mundo, sobre o pi grego ou como 

diabo se chama... Mas ninguém se dá conta de que deveríamos aprender primeiro 

alguma coisa sobre nós próprios e a nossa alma...». Bem-aventurada a família que 

se propõe combater diariamente este analfabetismo. Os membros de uma família 

têm de tornar-se naturalmente (e ainda mais, sobrenaturalmente) grandes artesãos 

do afeto, num amor que nos aceita por inteiro, que abraça o que somos e o que não 

somos; o que nós fomos e o que nos tornámos. Num amor que ama as nossas 

possibilidades infinitas e indefinidas; os nossos desabrochares esperançosos e as nossas 

quedas frustrantes; as nossas liberdades insensatas e a nossa timidez hesitante. Num 

amor que é, por si, uma arte da confiança que continuamente relança as histórias. 

 

Bem-aventuradas as famílias 
que compreendem a importância do inútil

Porque é o inútil tão importante? Vivemos num mundo em que tudo precisa de ser 

caucionado por uma qualquer utilidade e isso desvia-nos de um viver gratuito, 

disponível e autêntico. Só a inutilidade nos dá acesso à polifonia da vida, na sua 

variedade, nos seus contrastes, na sua realidade densa, na sua surpresa e na sua 

inteireza. “Foi o tempo que perdeste com a tua rosa, que tornou a tua rosa tão 

importante para ti”- explicava Saint-Exupéry. Quer dizer: temos de aceitar “perder” 

para que a relação valha. E perder é mesmo perder: não só tempo, mas também 

representações prévias, aspirações, projetos, utilidade, vida. O objetivo é poder 

alcançar aquela plena liberdade da definição que Montaigne propõe:  «Se me intimam 

a dizer porque o amava, sinto que só o posso exprimir respondendo: ‘Porque era ele. 

Porque era eu’». As relações familiares não podem reduzir-se à gestão do útil, à gestão 

do que se vê de fora, dominadas por um pragmatismo epidérmico. É preciso perceber 

como a inutilidade abre clareiras favoráveis à revelação, à palavra, ao verdadeiro 

conhecimento, ao encontro. 

Bem-aventuradas as famílias 
que cultivam uma arte da lentidão

Talvez precisemos voltar a essa arte tão humana que é a lentidão. Os nossos estilos 

de vida parecem irremediavelmente contaminados por uma pressão que não 

dominamos; não há tempo a perder; queremos alcançar as metas o mais rapidamente 

que formos capazes; os processos desgastam-nos, as perguntas atrasam-nos, 

os sentimentos são um puro desperdício: dizem-nos que temos de valorizar resultados, 

apenas resultados. À conta disso, os ritmos de atividade tornam-se impiedosamente 

inaturais. Cada projeto que nos propõem é sempre mais absorvente e 

tem a ambição de sobrepor-se a tudo. Os horários avançam impondo um 

recuo da esfera privada. E mesmo estando aí é necessário permanecer 

contactável 

e disponível a qualquer momento. Passamos a viver num open space, 

sem paredes nem margens, sem dias diferentes dos outros, sem rituais 

reconfiguradores, num contínuo obsidiante, controlado ao minuto. 

Damos por nós ofegantes, fazendo por fazer, atropelados por agendas 

e jornadas sucessivas em que nos fazem sentir que já amanhecemos 

atrasados. Deveríamos, contudo, refletir sobre o que perdemos, sobre 

o que vai ficando para trás, submerso ou em surdina, sobre o que 

deixamos de sabe quando permitimos que a aceleração nos condicione 

deste modo. Passamos pelas coisas sem as habitar, falamos com os outros 

sem os ouvir, juntamos informação que nunca chegamos a aprofundar. 

Tudo transita num galope ruidoso, veemente e efémero. Na verdade, 

a velocidade com que vivemos impede-nos de viver.   

Uma alternativa será resgatar a nossa relação com o tempo. 

Por tentativas, por pequenos passos. Ora isso não acontece sem um abrandamento 

interno. Precisamente porque a pressão de decidir é enorme, necessitamos de 

uma lentidão que nos proteja das precipitações mecânicas, dos gestos cegamente 

compulsivos, das palavras repetidas e banais. Precisamente porque nos temos de 

desdobrar e multiplicar, necessitamos de reaprender o aqui e o agora da presença, 

de reaprender o inteiro, o intacto, o concentrado, o atento e o uno. 

Bem-aventuradas as famílias que não 
deitam fora a caixa dos brinquedos

Acontece, por vezes, que, à medida que os filhos crescem, desaparece das famílias 

a caixa dos brinquedos. As casas tornam-se (um pouco) mais ordenadas, aderem a uma 

rotina perfeita que durante anos não tiveram, numa respeitabilidade estável, segura 

de si. Principia-se então uma estação de tréguas, sem as surpresas que desesperavam: 

a chuva de peças órfãs dos seus jogos, os bonecos a ressurgirem onde absolutamente 

não deviam, o inofensivo módulo encontrado pelo canalizador como única explicação 

para a monumental avaria. Primeiro respira-se de alívio, portanto. Mas depois, 

estranhamente, nem tanto. Pois há uma hora em que se percebe a falta que nos

faz a caixa dos brinquedos. 

É nessa caixa que se encontram os símbolos, as brincadeiras, os risos distendidos, 

as férias em família, os aniversários, os jogos intermináveis à volta da mesa com 

velhos e novos contagiados pelo mesmo entusiasmo, a contemplação carinhosa 

sem nenhuma finalidade. É nessa caixa que estão as histórias disparatadas e sábias 

que contamos pela vida fora, aí se conservam os odores, os registos, as palavras 

de uma canção que cantámos muitas vezes e depois esquecemos, a primeira bicicleta, 

os livros que nos ofereceram quando ainda não sabíamos ler, os cromos, o silêncio 

da intimidade, a viagem à aldeia, as conversas à janela voltados para a noite. Nessa 

caixa está a arte de fazer tempo, de perdê-lo para que se torne mais nosso, permitindo 

a imaginação, o sentido lúdico, a alegria. A caixa dos brinquedos não serve para nada, 

e por isso dá-nos razões para viver. 

Não nos damos conta do empobrecimento que representa, mas muitos dos conflitos 

dolorosos que transportamos mais tarde, vida fora, têm aí a sua origem. Lembro-me 

de uma história que uma querida amiga me contou. O seu pai era juiz em Itália. 

Um homem severo e absorto, sem tempo a desperdiçar, sem grande vontade 

de levantar os olhos do seu importante mundo, ainda menos para escutar as 

minudências por que passavam os miúdos. Ela cresceu, formou-se e, durante 

os primeiros anos, chegou a trabalhar como secretária do pai. Essa proximidade em 

nada alterou o quadro que conhecia: continuavam dois estranhos, com uma relação 

puramente formal, e um mundo submerso de coisas por dizer. Ela conta que um dia 

fizeram uma viagem de trabalho a uma das ilhas gregas. Foram de barco, e podemos 

imaginar os longos tempos de travessia. De madrugada, porém, sobressaltada, 

ela percebe que o pai está no seu camarote, a acordá-la. Fixa-o sem perceber bem 

o que se está a passar. E ele diz-lhe: «Vem ver o sol que está a nascer. É enorme, 

enorme. Vem depressa. Vais gostar. Vem». Muitos anos depois, o pai já tinha 

morrido, esta história tinha-se passado há décadas, a minha amiga confiava-me: 

«Se ele tivesse feito pelo menos mais uma coisa destas, pelo menos mais uma, 

eu ter-lhe-ia perdoado tudo». 

Bem-aventuradas as famílias 
que arriscam fazer um bom uso das crises

Atravessar etapas de crise não é necessariamente mau: permite-nos um olhar a que 

ainda não havíamos chegado, permite-nos escutar não apenas a vida aparente, mas 

a insatisfação, a sede de verdade e de sentido, e passar a assumir uma condição mais 

ativa e assumida. Mudar não significa tornar-se outro, mas fazer uma experiência mais 

autêntica de si. No fundo, só mudamos quando nos encontramos. Não nos escutarmos, 

até ao fim, isso sim é desperdiçar uma preciosa ocasião para aceder àquela 

profundidade que pode devolver sentido à existência. Talvez precisemos descobrir 

que, no decurso do nosso caminho, os grandes ciclos de interrogação, a 

intensificação da procura, os tempos de impasse, as experiências de crise 

podem representar verdadeiras oportunidades. Quanto mais conscientes 

dos nossos entraves, limites e contradições, mas também das nossas 

forças e capacidades, tanto mais podemos investir criativamente no 

sentido da nossa identidade. Isso implica uma mudança de ponto de vista 

sobre nós próprios e o mundo, e advém daí naturalmente uma 

instabilidade face 

a modelos que se tinham por adquiridos. Os partos indolores são uma 

mistificação. Quem tem que nascer prepare-se para esbracejar.

Mas há um momento em que aprendemos que vale mais  prestar atenção àquilo que 

em nós está a germinar, num lento e invisível (e inaudível) processo de gestação, do 

que àquilo que perdemos. 

Em 1999, uma tempestade varreu drasticamente a Europa. No rastro de desolação, 

estima-se que terão ficado tombadas cerca trezentos milhões de árvores. Em França, 

nas semanas que se seguiram, os gabinetes governamentais elaboraram aprofundados 

programas de reflorestação, procurando ao mesmo tempo tirar partido do acidente, 

pois a floresta seria por eles reconstruida com uma racionalidade mais adequada. 

Mas quando passaram ao terreno, os engenheiros florestais aperceberam-se 

que a floresta tinha começado a regeneração mais rapidamente do que supunham. 

E inclusive, contrariando os planos técnicos, a floresta havia encontrado 

configurações novas, muito mais vantajosas do que aquelas oficiadas 

pela abstrata geometria dos gabinetes.

Bem-aventuradas as famílias que dizem de si mesmas: 
“somos um laboratório para a alegria”  

Tolstoi começa o seu romance Anna Karenina dizendo que «Todas as famílias felizes 

se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira». A felicidade, porém, 

é tão singular como o sofrimento. Se o modo de chorar é pessoalíssimo, também 

o é o modo de rir. Diz-nos Jesus no Evangelho de S. João: “Eu quero que a alegria esteja 

em vós e a vossa alegria seja completa.” (Jo 15,11). E: “Ninguém vos poderá roubar 

a vossa alegria.” (Jo 16,22). Há, portanto, uma alegria que nada nem ninguém nos pode 

tirar, e que constitui o horizonte da nossa vida. É fundamental que a família coloque 

os olhos no horizonte e sinta que é para a alegria que está a ser chamada. É para a roda 

dos eleitos. E, por isso, desloca infatigavelmente o seu coração do peso da sombra para 

a leveza da luz. Na verdade, somos atravessados, somos conduzidos, somos levados 

pela mão de uma promessa, e essa promessa é a alegria. A alegria é sempre um dom. 

A alegria nasce quando eu aceito construir a minha vida numa cultura 

de hospitalidade. Se insonorizo o meu espaço vital a alegria não me visita. 

Em vez de crescermos na severidade, na intransigência, na indiferença, no sarcasmo, 

na maledicência, no lamento, caminhemos esperançosamente no sentido contrário. 

Cresçamos na simplicidade, na gratidão, no despojamento e na confiança. A alegria 

tem a ver com uma essencialidade que só na pobreza espiritual se pode acolher. 

Bem-aventuradas as famílias que dizem de si mesmas: “somos um laboratório 

para a alegria”; “somos uma escola do sorriso”; “somos um ateliê para a esperança”; 

“somos uma fábrica para o abraço e para a dança”.   

Bem-aventuradas as famílias 
que vivem no aberto do mundo e de Deus

O tempo de Deus é um tempo aberto. E o aberto o que é? É aceitar que o que vemos 

neste momento é apenas uma etapa e uma estação. Amar é também ouvir aquilo que 

é novo a cada momento, acompanhar o fluxo do mistério do tempo. Não tenhamos 

dúvidas: estamos e continuaremos a estar rodeados de perguntas. Nós próprios somos 

uma pergunta. Aquilo que o teólogo São Justino expressava assim, há tantos séculos: 

“Magna quaestio factus sum me”. “Tornei-me para mim mesmo uma grande 

pergunta!”. A família é hoje também uma pergunta. Precisaremos talvez trocar 

o nosso conhecimento muito assertivo, dispondo-nos a aprender, ouvindo, tentando 

estabelecer o pacto, a aliança, mas nunca a partir de teorias fechadas.  Temos de viver 

o aberto, a transformação e a abertura permanente. Só a reversibilidade nos dá 

a experiência profunda da salvação. Bem-aventuradas as famílias que sabem 

que o tempo é uma arte, uma recriação pascal. 

Ser é habitar, em criativa continuação, o seu próprio inacabado e o do mundo. 

O inacabado liga-se, é verdade, com o vocabulário da vulnerabilidade, mas também 

(e eu diria, sobretudo) com a experiência de reversibilidade e de reciprocidade. 

A vida de cada um de nós não se basta a si mesma: precisaremos sempre do olhar 

do outro. A vida só por intermitências se resolve individualmente, pois o seu sentido 

só se alcança na partilha e no dom.
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Paula Duarte Lopes
em conversa com

Patricia Cintra

Professora, com dois filhos, Paula Duarte Lopes partilha 
o outro lado da carreira diplomática pela perspectiva da mãe, 
esposa e mulher. Uma vida em mudança, impagável 

Já conheceu o seu marido quando ele era diplomata? 
Não, ainda era estudante de Direito com ideia de seguir a carreira de advocacia. 

Quando começou a pôr a hipótese de concorrer à carreira diplomática confesso 

que não achei muito graça e até fiquei um pouco preocupada. Trabalhava no colégio 

da minha mãe, que fica no Porto, e tinha a ideia de lhe dar continuidade. Devo 

confessar que durante muitos anos – sempre que podia – dizia ao meu marido: 

«Sim, por que eu deixei para trás algo de que realmente gostava e me enchia de prazer 

e orgulho». Coitado! Hoje agradeço-lhe a hipótese que me deu de poder educar 

os nossos filhos de muito perto. Realmente, como professora e como mãe acho 

que faz toda a diferença. E isso, a ele lho devo.

Como acompanhou então o processo de ingressão na carreira?
Para dizer a verdade era algo em que eu nem pensava. Não se falava em diplomacia 

como hoje. Era o ‘logo se vê’.

Como foi ter que deixar o seu emprego para acompanhar a família?
Bom, descrever esse sentimento, não é fácil. Acho que é um sentimento de ficar 

desprovida de tudo, um sentimento quase de injustiça. É o voltar a depender 

de alguém. Mas é também o deixar de fazer aquilo de que se gosta por um bem maior. 

Para mim foi difícil, mas até isso com boa vontade se ultrapassa.

Conseguiu trabalhar na sua área quando estava no estrangeiro?
Sim, pontualmente nas escolas dos meus filhos.

Qual foi o primeiro posto em que acompanhou o seu marido?
Foi muito engraçado, pois o meu marido um dia chega a casa e diz: ‘Queres ir 

para o Paquistão?’. Nessa altura, não se ouvia falar do Paquistão como hoje, 

e a minha pergunta foi: ‘Onde fica?’. Lá fomos e devo dizer que foi o posto de que 

mais gostei. Com todas as suas dificuldades de língua, cultura e religião, adorei!

Que dificuldades encontrou?
Dificuldades médicas, de comunicação, alimentares e até dificuldades no que vestir. 

Mas quando somos novos, com boa disposição tudo se ultrapassa!

Como é o dia-a-dia quando se chega a um posto?
Quando chegamos a um posto de Terceiro Mundo, tudo são dificuldades e tudo 

são desafios. As rotinas dependem muito se tem filhos pequenos ou não, e depende 

dos nossos interesses. Na verdade, somos nós que fazemos as rotinas, pelo menos 

sempre foi assim comigo. Por exemplo, quando estive na Dinamarca os meus filhos 

eram pequenos. A minha rotina era quase sempre a mesma: levar crianças à escola 

pela manhã, encontrar-me com amigas para explorar a cidade – fazer alguns cursos, 

ver museus, casas privadas ou simplesmente tomar um café ou almoçar –, ir buscar 

as crianças à escola para as levar a todo a tipo de actividades (visto eu ter um rapaz 

e uma rapariga). Enquanto as crianças foram pequenas sempre tive empregada 

interna. A vida para elas já é tão cheia de angústias que ter uma empregada que 

conheçam muito bem e que vive em casa dá-lhes mais tranquilidade não só a eles 

mas também a nós que assim podemos cumprir as nossas obrigações sociais.

É difícil ocupar o tempo livre?
Se se tiver interesse e curiosidade, não. Há sempre coisas que se podem fazer para 

alargar conhecimentos. Até em países do Terceiro Mundo. Este tipo de liberdade 

dá-nos alguma sanidade mental. Para mim, sempre foi muito importante estar 

ocupada fora de casa. Por isso, quando chegava a um posto novo, começava por 

tentar saber o que este país tinha para me oferecer: cursos (culinária, bijuteria, 

pintura, línguas, palestras sobre o país), ginástica… enfim sempre coisas que me 

dessem hipóteses de conhecer gente local (ou estrangeiros). Fiz cursos de que gostava, 

vi museus, fui a cinemas, fui a casa de amigos, fui ver montras, fui tomar café… 

Enfim, por muito que tenhamos obrigações, nunca nos devemos esquecer de nós. 

Com crianças muito pequenas não será fácil, mas também não é impossível.

Em que países os seus filhos nasceram?
O mais velho foi para o Paquistão com três meses e a mais nova fui tê-la ao Porto. 

Voltou de novo para o Paquistão com um mês de idade.

Como é educar os filhos numa vida de mudança? 
Esta vida pode dar uma certa insegurança às crianças, mas com o tempo 

elas ajustam-se. A grande vantagem é sem dúvida alargar horizontes, 

tornarem-se pessoas mais receptivas aos outros e às suas diferenças. 

E aceitarem melhor as vicissitudes da vida.

Acompanhou o seu marido em todos os postos? 
Sim, acompanhei.

Em que países esteve?
Na verdade não estive em muitos pois sempre fiquei muito tempo nos que 

nos foram destinados. Mas estive no Paquistão, Dinamarca e Bruxelas, 

cinco anos em cada um, nos últimos dois.

Quais os postos mais difíceis em termos familiares? 
E aqueles em que sentiu mais apoio?
Para mim, em termos familiares, o mais difícil foi sem dúvida Bruxelas, pelo trabalho 

e pelo posto que o meu marido exerceu. Quase não o víamos! Apoio em termos 

de ajuda doméstica? Foi sem dúvida o Paquistão. Apoio em termos médicos 

e de entretenimento para as crianças foi sem dúvida a Dinamarca.

Deve haver muitas diferenças entre o Paquistão e a Dinamarca…
São realmente antagónicos em quase tudo por isso gostei tanto. Comecemos 

pelo apoio doméstico. Claro que no Paquistão tinha cinco empregadas pelo preço 

de uma na Dinamarca. Dito isto, tive uma fantástica babysitter no Paquistão de seu 

nome Mary, uma autêntica avó para os meus filhos. Na Dinamarca comecei com uma 

angolana, do mais eficiente e doce que já tive, mas não podia ficar a tempo inteiro 

por isso arranjei uma filipina pequenina e magrinha que nunca mais esquecerei. 

Fantástica como pessoa e como funcionária, sempre muito discreta. E em Bruxelas 

tive a sua irmã. Quanto a escolas, no Paquistão havia a escola francesa, a americana 

e algumas locais em inglês. Na verdade não podia ter encontrado melhor escola para 

o meu filho. As donas eram australianas. Era uma fantástica e moderna escola, 

não ficava em nada atrás das escolas dinamarquesas, pelo contrário. Ele começou com 

um ano e meio, só da parte da manhã, e como ainda usava fraldas a Mary ia com ele. 

Era fantástico! Quando falamos de actividades extracurriculares, no Paquistão, como 

as casas são tão grandes e como se tem tanta ajuda é fácil convidar amigos para brincar. 

Depois de alguns anos a viver em posto, como descreve 
o sentimento de regressar a Portugal? 
Essa é fácil! Quando regressamos, o sentimento é o de começar de novo 

num País que fala a nossa língua. É também sentir que quando regressamos, 

a vida não continua onde a deixámos.

Que conselhos dá aos jovens diplomatas e famílias 
que ingressaram recentemente na carreira?
Pode parecer um cliché, mas têm que ter um espírito aberto, quase de criança.

Pensar que podemos estar mais tempo e mais perto dos nossos, é impagável.

Mas o grande conselho que a mim me deram e que aqui transmito é: 

representem com orgulho o vosso País e façam o melhor que saibam.

 

‘Queres ir para
o Paquistão?’
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Depois de uma troca de mensagens com uma amiga querida, 
surgiu a ideia de relatar a nossa vivência nos antípodas.

Ao começar a escrever lembrei-me de um pequeno livro de excelente humor 

do grande Lawrence Durrel, Antrobus Complete, (1985) acerca das atribulações 

da vida diplomática. Nele inspirada e na máxima “alegria é a verdade e a verdade 

é alegria”, aqui fica o testemunho.

Depois de termos arrastado os nossos tarecos mundo fora ao longo de 20 anos, chega

 o momento em que nos informam termos direito a um contentor pequeno para levar 

os nossos objetos decorativos preferidos e artigos pessoais, para nos sentirmos em 

casa. Pela primeira vez, sentimos que iremos finalmente relaxar, pois a logística estará 

assegurada e não teremos que procurar alojamento ou preocuparmo-nos em encontrar 

ajuda para as tarefas domésticas. Bom…, uma vez chegados ao posto a maioria 

de nós percebe que não é bem assim e que vamos ter que lutar, com unhas 

e dentes, para manter a dignidade do nosso país. 

Os primeiros meses são geralmente passados a fazer malabarismos entre 

a necessidade de receber e estabelecer contactos, com a organização da residência 

e o estabelecimento de novas rotinas. Mas depressa percebemos que num país 

do tamanho de um continente - e com acreditação em vários outros Estados 

da região − e onde o custo de vida é considerado dos mais elevados, teremos 

que ser infinitamente engenhosos num ambiente de forte contenção orçamental 

e de impossibilidade de contratação de pessoal. 

Quando passado o primeiro ano, e tudo parece estar em velocidade de cruzeiro, 

ficamos sem cozinheira, pois o visto sob o qual se encontrava não pode ser revalidado. 

E quando o salário mínimo para um cozinheiro são 4000 dólares, acrescidos dos 

montantes relativos a seguro de saúde, contribuição para a segurança social, impostos 

e direito a 10 faltas por ano por razões de saúde, para além do gozo de 22 dias 

de férias, é natural que os responsáveis em Lisboa fiquem abismados. Além disso, 

o que fazer quando o jardineiro cobra 80 dólares por hora, e quando se paga 

150 dólares por 3 horas de serviço de mesa? 

Depressa se encontra a solução e nos tornamos astutos: despede-se o jardineiro; 

contrata-se alguém para a cozinha, sem experiência mas com visto 

de residente, a quem se possa pagar o montante estipulado pela DRH; 

rezamos para que os criados de mesa não tropecem nos degraus e assim 

não podermos ser acusados de incúria à luz da lei da responsabilidade 

civil, e confiamos que tudo vai correr bem…

Tornamo-nos polivalentes e detentores do dom da ubiquidade: 

jardinamos, somos mordomo, governanta, criados de fora e de dentro, 

barman e o mais que seja. Abrimos a porta para receber os convidados, 

ficamos com o puxador da porta na mão, entretanto caído e, 

sem preocupações, escondemo-lo atrás das costas, sorrimos e continuamos 

a cumprimentar. Levantamo-nos pelo menos dez vezes da mesa onde temos 

16 convidados sentados  para ir controlar a cozinha. Empilhamos o nosso carro pessoal 

com plantas para o jardim; louça para funções ou livros ou quadros para exposições, 

pois a viatura oficial já deu a volta ao mundo em quilómetros, os travões não são 

de confiar, soluça e engasga-se: é o sinal perfeito para anunciar a presença portuguesa 

num qualquer evento. Desmontamos a casa e carregamos mobília para os sítios mais 

improváveis da residência de modo a organizar a receção do Dia de Portugal ou 

qualquer outro evento de maior magnitude. Escusado será dizer que quem o faz 

são os membros da família do Chefe de Missão: não somos pagos nem estamos 

abrangidos pela responsabilidade civil: somos apenas meros voluntários.

Caçamos cobras e aranhas nos jardins e telefonamos para a sociedade protetora 

dos animais para os virem buscar: são espécies protegidas, não as podemos matar, 

pelo que passamos uma manhã inteira a olhar para uma brown snake instalada 

no jardim como se fosse o nosso animal de estimação. No Inverno vestimos os nossos 

agasalhos da Nova Inglaterra para estar dentro de casa e no Verão suportamos 

o ambiente de sauna no piso superior. Quando pensamos na conta da eletricidade 

de quatro dígitos congelamos de imediato.

Mas apesar de ter que confessar a minha frustração com algumas das situações, 

termino como comecei: com a típica expressão australiana: “no worries, mate” 

(sem problemas, companheiro) e com a consolação de que estamos todos no mesmo 

barco, no serviço diplomático, por opção e decisão pessoais! Há os que não têm que 

se preocupar com 72 das mais mortíferas espécies animais do mundo e com algumas 

delas a passear pelo jardim... mas fica a memória inolvidável de um país maravilhoso 

e que pode ter sido acostado por navegadores portugueses, com gente das mais 

diversas origens, muito simpática e aberta, e ao qual, durante algum tempo, 

tivemos o privilégio de chamar lar!

Camberra - 
Lago Griffin 

e National 
Museum

Camberra 
- Vista panorâmica
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No worries mate!Filomena Costa Alves
MULHER DO EMBAIXADOR

EM CAMBERRA

“Tornamo-nos polivalentes 
e detentores do dom da 
ubiquidade: jardinamos, 
somos mordomo, governanta, 
criados de fora e de dentro, 
barman e o mais que seja.”
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Um “Foreign Born Spouse” (FBS) é um cônjuge que é originário 
de outro país que não Portugal – ainda que ele/ela posteriormente
adquira a nacionalidade portuguesa. A temática dos FBS 
tornou-se um tópico de discussão premente entre as associações 
de cônjuges em todo o mundo e é um dos temas acarinhados 
pela actual direcção da AFDP.

Por que razão é tão importante esta temática dos FBS?

Elevado número de FBS na carreira:
FBS constituem já uma elevada proporção do total de cônjuges dos diplomatas 

portugueses (um levantamento exaustivo encontra-se actualmente em curso 

na AFDP). Na União Europeia, quase um quarto dos cônjuges são de origem 

estrangeira. Na Bélgica, por exemplo, esta percentagem ultrapassa os 50%. 

E as estatísticas da UE mostram que 2/3 dos FBS são originários de países terceiros.

Em Portugal, a cidadania é outorgada (a pedido) após três anos de casamento com 

um funcionário publico, podendo o cônjuge manter a sua nacionalidade de origem. 

Não são obrigatórios atestados de residência ou de conhecimentos linguísticos. 

Em 2004, 83% dos FBS portugueses adoptaram a nacionalidade do marido/mulher.

Obstáculos com que se depara um FBS:
FBS estão sempre confrontados com a expatriação, até quando estão em Lisboa, 

isto é supostamente “em casa”. Têm de representar um país que nem sempre 

conhecem muito bem. Um dos maiores desafios é aprender português para poder 

interagir com a comunidade portuguesa, tanto “em casa” como no estrangeiro. 

E tal como os cônjuges portugueses, os FBS deparam-se com numerosos 

obstáculos para a prossecução da sua carreira e empregabilidade.

O que pode ser feito para facilitar a integração dos FBS?

Há países, onde os Ministérios dos Negócios Estrangeiros possuem uma série 

de serviços para ajudar os FBS, desde organizarem cursos de línguas 

(caso da Áustria, Países Baixos e Portugal), à existência de serviços próprios 

que os preparam para o mundo do trabalho local e assistem nos contactos 

com agências e ofertas de emprego (Áustria, Alemanha e França).

A nossa Associação portuguesa organiza cursos de língua portuguesa 

no Instituto Camões desde 2011.

Além disso, é fortemente recomendável:

> organizar encontros regulares entre os FBS para fazer amizades 

 e discutir assuntos de interesse comum;

> integrar as FBS nos eventos da Associação, através do evento 

 “Welcome to Portugal”, por exemplo;

> negociar o reconhecimento de diplomas ou qualificações estrangeiros, 

 sempre que estes representem uma barreira ao emprego em Portugal.

Através da AFDP, queremos e tentamos pôr algumas destas ideias em prática 

para facilitar a integração dos FBS em Portugal.

Se é FBS ou tem mais ideias que possam contribuir para este trabalho, 

não hesite em contactar a associação adcdp@mail.telepac.pt ou a mim 

directamente v.scherk.arsenio@gmail.com.

Foreign Born 
Spouses/Partners
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The 31st EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouse 
Association) Conference was held in Riga, Latvia, on 23-24 
March 2015. The Conference was officially opened by 
the Minister of Foreign Affairs, H.E. Mr. Edgars Rinkevics, 
together with the Latvian Foreign Service Families Association.

Work and employment
Employment remains the most important topic at EUFASA Conferences, where 

delegates brainstorm year after year on how to help diplomatic spouses find work 

abroad and in their home capitals. The exchange of experiences among associations 

has proven to be a great source of inspiration. This year, Austria, Switzerland and 

France brought to life the project of an “EUFASA jobs platform”, where in the near 

future MFAs, Chambers of Commerce and Cultural Institutes of all EU countries will 

be able to advertise positions in missions abroad (local positions, short-term positions, 

long-term positions, etc). By making the positions available to all EU countries, 

the missions hope to have more candidates and will hopefully open many possibilities 

for our diplomat spouses. The idea is that a Portuguese spouse could, for example, 

apply through this “job platform” for a local position in the Spanish Embassy 

in China, or for the Instituto Camões, or for the Institut Français. Our Association 

will contact the Portuguese Ministry of Foreign Affairs to see that the vacancies 

in Portuguese Embassies and Institutes are included in the “jobs platform”.

MFA measures to compensate spouses/partners 
in case of the death of an officer in posting
Although a sad topic, the issue of the death of a diplomat in posting is important. 

It was one of the issues presented by France and the Netherlands and discussed 

at the EUFASA Conference. In preparation for the Conference, our Association 

researched what measures of compensation exist in Portugal. These are foreseen 

in the Artigo 66 do “Estatuto da Carreira Diplomatica” and include:

> Pension provisions

> Costs of the funeral and transport of the body back to Portugal, as well 

 as the costs for the trip for the spouse and dependent children.

> The travel back to the posting of the spouse/partner/children following 

 the funeral in Portugal, and later on of their definitive return to Portugal.

> The transport of their belongings (moving costs) back to Portugal.

> Housing and “representation allowance” during one month in case the family

 decides to return to Portugal within a month; or 50% of the representation 

 allowance each month and an education grant, if the family decides to stay 

 in the post until the end of the school year.

> An “installation grant” to cover the costs of re-installation in Portugal.

Following the meeting in Riga, the AFDP has included this information 

on the AFDP website, as well as links to websites that offer bereavement counseling, 

such as: TRIM Trauma Risk Management (www.aid-operations.co.uk/trim.asp) 

and CRUSE Bereavement care (www.cruse.org.uk)

Status of the spouse
The Conference was the occasion for Switzerland to present their national 

“Accompanying Persons Policy”, a comprehensive document that outlines 

all the rights and obligations of the Swiss diplomatic spouse. The document 

foresees a generous compensation for the loss of pension rights, as well as many 

services offered by the MFA to accompany the spouses for their adaptation on posts 

abroad (language courses) as well as their re-adaptation back home (help to find jobs). 

The presentation was an inspiration to many associations who are still seeking 

to define the role of the Spouse in their diplomatic service, or even just 

the simple recognition that there are spouses! 

The presentation was also the occasion for Switzerland to hand over to Portugal 

the Chairmanship of this Working Group for 2015-2016. We will be sending all 

our AFDP Associates a short questionnaire in October/November, asking for your 

views on what the Portuguese “Status of the Spouse” should include. We thank 

you in advance for your input on this important issue.

Welcome team
The “EUFASA Welcome Team” project was led by Portugal and Germany in 2014-2015. 

This year, the Group sent out a questionnaire to all members of EUFASA, in view 

of determining where and how welcome teams could be useful. The questionnaire 

was answered 536 times within two weeks from families of diplomats posted all over 

the world. We thank our Associates who took the time to respond on behalf 

of our Portuguese diplomatic community. 

Overall, the respondents welcomed the project. They highlighted the great potential 

of on-line tools (Facebook groups for example), but also the need for human contact 

when you arrive in a new post (“nothing replaces a friendly face over a cup of coffee 

when you are new somewhere”). Most respondents believe that the EU countries 

should share post reports and information among the EU countries, rather than 

each country having its own set of documents.

222 respondents declared themselves volunteers to participate in a welcome team 

or to contribute to a post report for their country. As a result of this enthusiasm, 

the Working Group will continue to work next year: volunteers will be invited 

to become “contact points” for their city. After Buenos Aires (obrigada à nossa 

associada Manuela Caramujo!) and Canberra (obrigada à nossa associada Filomena!), 

new post reports are expected from Berlin and from Vienna. Regarding Lisbon, 

our Association will develop a website named “posted in Lisbon.com” with practical 

information and an interactive platform, following the model of the Italian website: 

www.postitinitaly.com

The results of the survey are available on the Eufasa Website and on the website 

of our Association: www.acdp.pt

Should you wish to become a “contact point” in your post, or participate in drafting 

a post report for your post, or help us create the Lisbon website, please contact us. 

We look forward to your involvement in this initiative!

XXXI EUFASA
Conference in Riga
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A MUDIP – Associação Mutualista Diplomática Portuguesa –
foi criada em Junho de 1993, e visa a concessão de benefícios 
de saúde aos seus associados, funcionários do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros pertencentes ao Quadro I, colocados 
nos serviços internos ou externos, bem como os seus 
familiares- diplomatas, técnicos superiores e administrativos, 
no ativo/reformados, mediante o pagamento de uma quota 
mensal variável consoante aquelas categorias de funcionários.

N.º aproximado associados 1080

N.º aproximado de beneficiários compreendendo, 
associados e familiares: 1700

Serviços prestados na área da Saúde:
> internamento hospitalar

> consultas médicas (incluindo psiquiatria, psicologia e estomatologia)

> fisioterapia

> taxas moderadoras (hospitais públicos e centros de saúde)

> medicamentos

> óculos

> próteses auditivas

> tratamentos dentários

Comparticipação da MUDIP: 
A comparticipação da MUDIP está ligada ao reembolso prévio pela ADSE. 

Logo que o associado faça prova do reembolso das suas despesas, a MUDIP 

reembolsa uma percentagem variável do remanescente, consoante o tipo 

de cuidado de saúde (por exemplo, consulta, eletrocardiograma, restauração 

dentária). Existem limites máximos anuais definidos para próteses auditivas, 

ortóteses, aparelhos ortopédicos e fisioterapia (€200,00), estomatologia (€250,00), 

óculos (€200,00), e medicamentos (€450,00), 

Protocolos:
> Hospital CUF - Infante Santo, Descobertas, Clínica CUF Belém, 

 Alvalade e IMC (Cascais)

> Cofre da Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

> Clínica de São Cristovão

> Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal-APDP (em vias de concretização)

À margem dos seus objetivos assistenciais no sector da Saúde, a MUDIP 

tem um protocolo com o FRI/MNE pelo qual assegura o pagamento 

de complementos mensais de pensões a diplomatas e suas viúvas. 

Para a obtenção de esclarecimentos mais específicos, sugere-se contacto com 

os nossos serviços por telefone: 21 394 32 84/82/88 ou via email mudip@mne.pt

Apoio na Saúde
MUDIP
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O Centro de Formação dispõe de um vasto plano de formação 
destinado aos quadros do MNE mas que, havendo vagas, podem 
também ser abertos aos conjuges/companheiros dos diplomatas.

Até ao final do corrente ano estão programadas as seguintes formações:

> Conhecer estratégias, empresas e empresários
 VisionBox (Segurança Bio-métrica)
 11 de Novembro  14H30 »16H
 intervenção do CEO Eng. Bento Correia

> Excel avançado
 23, 24, 25 e 26 de Novembro

> Técnicas de Negociação
 Dezembro

Actualmente há algumas associadas a seguir os cursos de linguas. 

Para mais informações sobre como aceder a estas acções de formação, 

pode contactar a AFDP. 

Plano de formação 
do Centro de Formação 
do IDI
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Stand de
Portugal

Existem no mundo várias maneiras de socorrer 
os mais necessitados ou carenciados bem como 
algumas organizações que lhes dão apoio.

Nos Estados Unidos, mais concretamente em Nova Iorque, havia a tradição 

de se fazer una enorme Árvore de Natal, ricamente ornamentada, que depois 

era vendida, em leilão, revertendo o resultado dessa venda para uma escola, 

um hospital ou uma instituição.

Na Europa alguns países realizam vendas por altura do Natal também direccionadas 

para fins de beneficência. A que me vem primeiro à mente é "Les Femmes d'Europe", 

em Bruxelas, que realizava uma grande Venda de Natal e uns dias mais tarde 

pedia a uma Embaixada em Paris que fizesse uma exposição/venda com 

o que ficara sem ser vendido.

Em 1982, os Embaixadores Leonardo Mathias e Senhora jantavam, em "petit comité", 

com o Presidente General Ramalho Eanes e a Primeira-Dama. A Embaixatriz 

Isabel Rilvas em amena conversa com a Dra. Manuela Eanes perguntou porque 

não se retomavam as antigas vendas de Natal realizadas habitualmente em hotéis, 

que tanto sucesso tinham mas agora com o patrocíno da Presidência da Republica.

A Dra. Manuela Eanes convocou então a AMDP para pôr em prática um projecto 

no qual as mulheres dos diplomatas portugueses organizariam uma venda 

de beneficência conjuntamente com as Embaixadas acreditadas em Portugal, 

venda essa que dava a conhecer o artesanato e a gastronomia dos seus 

respectivos países. O resultado reverteria então para fins de beneficência.

Assim nasceu o nosso 1º Bazar que em 1983 rendeu dois mil contos.

Este ano começamos a organização do 31º Bazar Diplomático. O Bazar 

Diplomático está sempre associado ao tema do "Ano Europeu". Este ano 

o produto do Bazar reverterá a favor de Instituições de apoio social no âmbito 

da Saúde Materna e Infantil.

Ponto mais que assente são as dores de cabeça, os suores frios, as noites passadas 

em branco, o nervosismo miudinho que a Organização do Bazar nos dá... mas com 

a colaboração e a boa vontade de todos alcançaremos em 2015 mais uma vitória.

O Bazar Internacional 
do Corpo Diplomático

Isabel Monteiro
COORDENADORA
DO BAZAR 2015
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Isabel Rilvas, fundadora 
da AFDP e iniciadora 
do Bazar do Corpo
Diplomático.
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com decoração da
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Gourmet Internacional
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A Associação do Bazar do Corpo Diplomático organiza há 31 edições o seu Bazar 

Internacional. Sob o Alto Patrocínio da Mulher do Presidente da República, este evento 

solidário visa angariar fundos para ajudar instituições de cariz solidário e humanitário. 

Esta festa da solidariedade tem habitualmente lugar no Centro de Congressos 

de Lisboa, no mês de Novembro e conta sempre com a habitual participação das 

Embaixadas acreditadas em Portugal, as quais se esforçam por apresentar os seus 

produtos mais emblemáticos. Portugal faz-se representar pelo seu Stand, cuja ambição 

é apresentar o que de melhor se produz a nível nacional, cobrindo todos os sectores 

da economia portuguesa. O espaço Gourmet apresenta iguarias nacionais 

e estrangeiras e o espaço Tômbola sorteia prémios excelentes de todos os cantos 

do mundo. O sucesso deste evento confirma-se a cada ano que passa. Em 2014 

e sob o tema “Carenciados e Sem Abrigo” esta Associação distribuiu 100.000 euros 

por 30 Instituições de Solidariedade Social . 

O Bazar de 2015 decorrerá nos dias 20 e 21 de Novembro, das 11h às 19h, no Centro 

de Congressos de Lisboa, sob o tema “Instituições de Apoio à Saúde Materno-Infantil”. 

A entrada tem um valor de 2€ e cada rifa 1€. Contamos com a participação de todos 

nesta causa solidária. 

Carla Domingues
RESPONSÁVEL PELA
MESA DE PORTUGAL

“Somos apenas uma gota no Oceano, 
mas sem essa gota, certamente 
o Oceano seria menor”
MADRE TERESA DE CALCUTÁ



Fez sempre parte dos Estatutos da AFDP (antiga AMDP e ACDP) o contacto 

com o Corpo Diplomático Estrangeiro acreditado em Portugal, a fim de melhor 

o integrar no País e de lhe dar a conhecer a nossa riqueza cultural. Ao mesmo tempo 

é uma maneira dos nossos associados se encontrarem e usufruírem, juntamente 

com os cônjuges dos diplomatas estrangeiros, de visitas a museus, exposições, 

quintas e casa privadas com história, fábricas onde podemos acompanhar a confecção 

de peças extraordinárias, provas de vinho, conferências proferidas por personalidades 

de relevo nacional e internacional e muito mais.

Normalmente quando a visita implica sair de Lisboa, quase sempre de autocarro, 

integramos um almoço, muitas vezes gentilmente oferecido pelos donos 

das casas que visitamos ou pelos responsáveis das fábricas visitadas.

Sabendo que todos os anos o Corpo Diplomático acreditado em Portugal se renova 

em algumas Embaixadas, fazemos o possível por só repetir algumas visitas 

de quatro em quatro anos.

No decorrer de 2015, todos os meses tentámos organizar um programa de visitas: 

ao Núcleo Arqueológico da Fundação Millennium BCP; à fábrica de azeites Sovena 

e Quinta de São Vicente em Ferreira do Alentejo; ao Museu do Design e da Moda; 

ao Palácio Cidadela; à Fundação Ricardo Espírito Santo Silva; a Tomar (em conjunto 

com o GAMO); e à fábrica Atlantis e ao Mosteiro de Alcobaça.

Às vezes, nas vésperas, temos de mudar o dia ou o local a visitar, por imprevistos que 

acontecem, alheios às nossas decisões e depois de tudo estar combinado ao pormenor. 

Nesses momentos tentamos rapidamente substituir e organizar outro programa. 

Nem sempre é fácil mas temos conseguido apresentar um plano B e assim cumprir 

o nosso objectivo, de todos os meses haver um bom motivo para estes encontros 

culturais, sempre tão simpáticos e ricos na beleza de tudo o que visitamos 

e que é o Património Cultural do nosso País.

Visita à fábrica, 
museu e loja

da Sovena em 
Ferreira do 

Alentejo.

Visita à fàbrica, 
museum e loja 
da Atlantis 
em Alcobaça.

Programa culturalAna da Rocha Páris
COORDENADORA DO

PROGRAMA CULTURAL
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E já estamos a preparar o Programa Cultural de 2016. Das muitas 
pérolas portuguesas por visitar, deixamos um pequeno aperitivo 
- Palácio de S. Bento, Fundação Carmona e Costa, Teatro S. Carlos, 
Igreja de S. Nicolau, Madre de Deus, Portucel, Muralha de D. Dinis 
- A informação mais detalhada será enviada atempadamente.



Férias em família 
por este mundo fora
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PERÚ
Machu Picchu

Célia Crispim

ESPANHA
Barcelona

Carla Domingues

ARGENTINA
Mendoza, Caves Rutini

Manuela Caramujo

ESPANHA
Barcelona

Carla Domingues

GRÉCIA
Cristina Ramos e

Paula Duarte Lopes

ARGENTINA
Buenos Aires

bairro de
São Telmo

Célia Crispim

ARGENTINA
no sopé do Aconcágua

Manuela Caramujo

MOÇAMBIQUE
Maputo

Carla Domingues

PANAMÁ
Canal do Panamá

Célia Crispim

ESPANHA
Barcelona

Carla Domingues 

PERÚ
Huaca da Lua

Célia Crispim

PORTUGAL
Viseu

Marina Quinteiro Nobre
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

NOME COMPLETO  
  
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO  
    
NOME DO DIPLOMATA   
    
ESTADO CIVIL    
    
MORADA EM PORTUGAL  
  
TEL / TM  E-MAIL  
 
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA / PROFISSÃO  
OUTROS INTERESSES / ACTIVIDADES  
 
 
FAMÍLIA: 
FILHOS 

Data de 
nascimento 

Sexo Data de 
nascimento 

Sexo Data de 
nascimento 

Sexo 

       
       
       
 

 
POSTOS 

 
PAÍS / CIDADE TIPO DATA 

  DE  A  
  DE  A  
  DE  A  
  DE  A  
  DE  A  
  DE  A  
 
DATA DE INSCRIÇÃO:  
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
! cheque à ordem de AFDP 
! transferência bancária (identificada com o nome do associado) para o 

NIB  003503910000048163006  
 
Jóia – € 10,00 
Quota anual em Portugal – € 30,00  
Quota anual em posto - € 40,00 
Quota anual para viúvas/os – € 5,00 



	   SPOUSE	  ALLOWANCE	  
	  

COMPENSATION	  FOR	  LOSS	  
	  OF	  PENSION	  RIGHTS	  

PENSION	  ARRANGEMENTS	  

AUSTRIA	   - Paid to MFA officer 
- Even if spouse is working  
- Spouse must be on post at least 275 
days a year 

- Applies only to spouses at post.  
- When a spouse contributes voluntarily into 
the public pension system, he/she is entitled 
to an allowance paid by the MFA to a 
maximum of €200 per month.  
-Applies to spouses who have been working 
immediately before leaving for posting.  
- Need to prove a minimum of 5 years of 
contributions. 

- Widows/widowers are entitled to 60% of the 
officer’s pension. 
- Orphans pension: 40 % if one of the parent is 
deceased, 60% if both are deceased from the 
widow pension, paid up to age of 24 if one 
justifies studies. 
- Divorcee pension: spouse entitled to max. 1/3 
of employee income when older than 40 and 
not working, depending on legal arrangement. 

BELGIUM	   - Paid to MFA officer 
- Even if spouse is working 
- Spouse must be on post with officer 

None -The Officer receives 70% of his/ her five last 
years of salary, if the civil servant is married 
this amount will be increased based on several 
parameters;  
- Widow/widowers entitled to 60% of officer’s 
pension, but also the years of marriage are 
taken into account;  
- Orphans pension does not exist;  
- No statutory divorcee pension. 

CYPRUS	   None None -Widows receive 75% of the officer’s pension 

CZECH	  REP	   - Paid to MFA officer 
- Only if spouse not working 
- Allowance is 5-15% of the salary of the 
officer 

None  

ESTONIA	   - Paid to MFA officer 
- Only if spouse not working 
- Spouse must be on post at least 183 
days a year 
- Allowance is double the minimum wage 
of Estonia 
- foreign posting allowance of the official is 
also increased if the spouse and children 
are accompanying 

The period of assignment abroad of a non-
working accompanying spouse of an official 
working in foreign representation accounts as 
pensionable period. 

Each month non-working accompanying spouse 
of the official is paid an allowance in the 
amount of double minimum wage of Estonia. 
Pension contributions are automatically paid to 
the first pension pillar (state pension) from that 
allowance. This allowance enables the spouse to 
make pension contributions to the second and 
third pension pillars. 

EUROPEAN	  UNION	    - 5% of the salary of the MFA officer None -Widow’s/widower’s pension: is set at 60% of 
the officer’s pension. However it might not be 
less than 35% of the final basic salary. A 
widow’s/widower’s entitlement to a survivor’s 
pension ceases on remarriage. He/she is 
entitled to immediate payment of a capital 
amount equal to twice the annual amount of 



the survivor’s pension provided there is no 
recipients of an orphan’s pension. The same 
rule applies to a divorced spouse receiving 
maintenance. 
 
- Orphan’s pension: An only child will be 
entitled to a pension equivalent to 40% of the 
widow’s/widower’s pension. When an official 
dies without leaving a spouse entitled to a 
widow’s/widower’s pension an only child is 
entitled to 80% of the pension which the 
widow/widower was or would have been 
entitled. Where there several children, the 
orphan’s pension comprises the pension for an 
only child plus the equivalent of the dependent 
child allowance for each additional child. The 
total is than divided equally among the eligible 
children. 

FINLAND	   - Paid to MFA officer 
 - Paid fully if spouse’s own earnings do 
not exceed € 18.000 during the calendar 
year (1.500.-€/month). 

- Special pension provided to spouses at age 
63 and for the rest of their life 
- Pension is calculated on the basis of number 
of months spent abroad (also apllies to 
divorced spouses) 

- Widow/widower gets about 50 % of the 
officer’s pension depending of her/his own 
income and the amount of children. He/she 
must have been married for at least five years 
and must have contracted the marriage before 
the age of 50. The children under the age of 18 
will share the rest of the pension. 
 
- A divorcé/divorcée does not get any part of 
the pension of their former or deceased spouse, 
unless assigned an allowance in the earlier 
divorce settlement. 

FRANCE	   - Paid to MFA officer 
- Spouse’s annual salary cannot exceed 
€17.280 
- Is 10% of the expatriation allowance 

None -The spouse has no personal pension paid by 
MFA, but may contribute to one on a voluntary 
basis. MFA position is to consider the “spouse 
allowance” as a means to open a personal 
pension account. 
• Married couples : pension to widow/widower  
is paid to spouse of French nationality or not, 
under conditions (one or more children born 
from officer, marriage over 4 years of 
existence) 
• Unmarried couples, widow/widower is not 
entitled to pension payment even if children are 
born, in the latter case, pension rights are paid 



to children officially acknowledged by parents 
until they reach 21 years of age. 
• Orphan pension: 10% of officer’s pension up 
to the age of 21. 50%, if his father or mother is 
not entitled to pension. 
• Separated spouse or divorced, not remarried 
spouse: if there is a widow and a divorcee 
entitled to pension then 50% of pension is 
divided between them according to the number 
of years of marriage.  
• Married widow/widower of officer working for 
MFA on a contractual basis: under specific 
conditions pension repayment is paid to 
widow/widower even if divorced and remarried, 
present condition: widow/widower must be over 
50 years until 2009. In 2011 this condition was 
overruled. 

GERMANY	   - Paid to MFA officer 
- Half is paid if the spouse has a salary 
exceeding 450/month after tax 
- Is 6% of the MFA officer’s salary 

None -Widow/widower receives 60% of officer’s 
pension, if born after 1961: 55% 

GREECE	   - Paid to MFA officer 
- Is 30 euros/month 

None -Widows receive 70% of salary as do orphans. 
The amount of the pension for orphans depends 
on the number of children in the family.  
-Each diplomat has 6.67% deducted from his 
salary to pay towards the pension plan.  
-There is no provision of a divorcee pension. 

HUNGARY	   - Paid to MFA officer 
- Spouse must be on post 
- Is 25% of the MFA officer’s salary - if the 
spouse is not working; 
12,5%, if the spouse is working but 
his/her salary is below a given limit; 
No allowance if the salary of the spouse is 
above this given limit. 

None -General national pension scheme applies; 
-No special treatment or support by MFA; 
-Spouses may pay into state or private pension 
funds for the duration of the officers’ posting to 
keep the right to pension 

ICELAND	   - Paid to MFA officer 
- Only on posting 
- Is 50% of the posting allowance 

Ministry for Foreign Affairs of Iceland pays the 
spouses of the employee of the MFA while the 
employee is on posting abroad, a yearly 
contribution into a special pension account, 
which will be the property of the spouse. 

Pension fund for spouse exists. It begins when 
the ministry employee ceases to work for the 
ministry, dies, or divorces the spouse, but 
never before the spouse is 60 years of age 

IRELAND	   - Paid to MFA officer 
- Amount paid varies if spouse is on post 
or not. 

None There is no special pension arrangement for the 
spouses of officers of the Department of 
Foreign Affairs. 



ITALY	   - Paid to MFA officer 
- Only if spouse not working 
- Spouse must be on post at least 9 
months a year. 
- Is 12% of officer’s foreign allowance  

None National Pension Scheme applies to everybody. 
Widows/ers receive 60% of spouse’s retirement 
pension or lower according to his/her own 
income. 

LATVIA	   - Paid to MFA officer 
- Even if spouse is working 
- Represents 3.000-10.000 EUR per year 

None No special arrangement 

LITHUANIA	   - Paid to MFA officer 
- Only if spouse not working 
- Is 50% of officer’s salary 

None -Retirement pension: national minimum. 
-Widow/widower pension: as for nationals. 
-Ophans pension: as for nationals. 
-Divorcee pension: n/a. 

LUXEMBURG	   - Paid to MFA officer 
- Is 25% of residence allowance for 
working spouses, 33% for non-working 
spouses, 10% for spouses who do not 
accompany the diplomat abroad. 

Under study Under study 

POLAND	   - Only for spouses of Heads of Mission 
- Considered a part-time employment at 
the Embassy, with pension benefits 

New law in preparation by the MFA Widow/widower pension: 85% of the officer’s 
pension, guaranteed if widow 50 years old. 
 
Orphan pension: Pension has to be shared with 
the widow and depends on the number of 
children in the family: 1 child - 90 %, more 
children - 95 %. Pension is paid to the child up 
to the age 18 or 25 if studying. 
 
Divorce pension: if legally arrangement 

PORTUGAL	   - Paid to MFA Officer 
- Amount varies according to post 
- Is between 400 and 600 USD 

None Widows/widowers will receive 50% of the 
officer’s pension. 

SPAIN	   No allowance A private pension fund has been set-up for 
spouses and family members 

Widows and widowers will receive 50% of 
officer’s pension. If the officer dies in act of 
service the widow/widower will receive 100%. 
Orphans of officers, 21 years of age or less, are 
also entitled to a pension. If orphan of father 
and mother they will receive a pension until the 
age of 24. 

SWEDEN	   - Paid to MFA officer 
- Spouse has to be on post 
- Only if spouse working income does not 
exceed a certain limit 

Pension fund existed for spouses from 1994 
until 2007. 

The pension is not at all shared between 
spouses and partners in Sweden, as it is in 
most countries. The premium pension 
entitlement, a small part of the national 
pension (which in its turn is only a small part of 
the entire pension system), is the only part of 



the pension that can be transferred to one’s 
husband/wife or registered partner and only 
after making particular arrangements in the 
pension plan. 

SWITZERLAND	   - Paid to MFA officer 
- Spouse has to be on post at least 9 
months a year 

Compensation amounts to max. CHF 6.600 
(EUR 3.950) p.a. The spouse has to organize 
her own private pension account and pays the 
premium her-/himself. The contribution is 
given in form of a reimbursement into the 
officer’s bank account, independently of the 
posting (abroad and at home). The 
contribution is progressively reduced starting 
at an income of CHF 16.700 (EUR 10.000) 
and ending at CHF 44.000 (EUR 26.350) per 
year.  

After death, the widowed spouse receives 2/3 
of the officer’s pension, representing 40% of 
the last salary. 
 
Orphans receive 1/6 of their deceased parent’s 
pension (ca. 10% of the salary) until the age of 
18 or 25, (depending on financial dependency). 

THE	  NETHERLANDS	   - Paid to MFA officer 
- Is 70% of the employee’s allowance 

The MFA offers a maximum compensation for 
loss of pension rights of Euro 2040,- per year 
(including taxes) to all spouses/partners of 
MFA officers posted abroad under certain 
conditions: 
* The spouse/partner has to join the officer at 
post for at least three months a year. 
*The MFA officer has to invest money in a 
pension product for his spouse/partner: the 
officer is free to choose any pension product 
for his spouse/partner. Another option is to 
open a special bank account (earmarked for 
the spouse/partner-not the officer) providing 
proof that this account will be blocked until 
the retirement age of the spouse/partner. 
* The officer has to ASK for the compensation 
every year and prove the fact that the money 
was invested. 

 

UNITED	  KINGDOM	   - Paid to MFA Officer 
- Only on posting 

- Compensation available where work is not 
possible and/or if spouse/partner is able to 
prove that at least 15 hours per week is spent 
on mission-related business 
- Compensation is paid into Officer’s account 
(for tax reasons). 

Widows and widowers will receive 50% of 
officer’s pension.  
No Orphan’s pension. 
Splitting of assets has been a private matter for 
the couple when they divorce but since April 
2001, the officer’s future pension may be split 
between the two parties at the time of divorce, 
and the spouse may make his/her own pension 
provision.  

 



  

SPOUSE ALLOWANCE 
 

AUSTRIA 
Spouse and family allowances are paid to the officer on postings. The officer receives spousal allowance and representation allowance even if the spouse is working. A new regulation 
stipulates that, for spousal allowance to be granted, the spouse must not be absent from the post for more than 90 days a year. 
 
 
BELGIUM 
Spouse allowance only while abroad, corresponds to 100% of the long distance’s allowances, 25% of the representation’s allowance given to the officer; 50% is given for the spouse on 
the hardship’s allowances and 25% per accompanying child.  

CYPRUS 
No allowance is given to spouses by the Ministry.  

 
CZECH 
Spouse allowance is paid to the Ministry’s employee (5-15% of the salary) if the accompanying spouse is not working abroad.  
 
ESTONIA 
For the duration of the posting each month non-working accompanying spouse of the official is paid an allowance in the amount of double minimum wage of Estonia. The allowance is 
not paid if the income received for temporary employment or for the provision of a service in a quarter exceeds the double rate of the spouse remuneration or the spouse already 
receives a pension. The payment is stopped if the spouse resides abroad less than 183 days a year 
 
In addition foreign posting allowance of the official is increased if the spouse and children are accompanying. If the spouse leaves the residing country for a while, the payment of 
allowance is stopped for that period, and it is fully stopped if the spouse or children reside abroad less than 183 days a year. Children can leave the residing country for 60 days without 
losing the payment. They payments are also stopped if the family members move to a separate household.  
 
 
EUROPEAN UNION 
The household allowance shall be fixed at 5% of the basic salary of an official. 
The household allowance shall be granted to: 
(a) a married official; 
(b) an official who is widowed, divorced, legally separated or unmarried and has one or more dependent children, within the meaning of this definition; 
(c) by special reasoned decision of the appointing authority based on supporting documents, an official who, while not fulfilling the conditions laid down in (a) and (b), nevertheless 
actually assumes family responsibilities. 
 
If the spouse of an official is gainfully employed, with an annual income before deduction of tax, of more than the basic annual salary of an official in the third step of grade C 3, 
weighted at the rate for the country where the spouse carries out his or her occupation, the official entitled to the household allowance shall not receive this allowance save by special 



decision of the appointing authority. The official shall, however, be entitled to the allowance where the married couple have one or more dependent children. 
 
 

FINLAND 
A monthly family allowance is paid to the civil servant for the accompanying spouse, registered same sex partner as well as cohabitant partner = persons, cohabiting in a manner 
comparable to marriage and for children up to 20 years of age, if they are not working for a living.  
Spouse allowance is paid if the spouse’s own earnings do not exceed € 18.000 during the calender year (1.500.-€/month). If the spouse’s own earnings exceed 1.500.-€/month , being 
for example 1.700.-€/month, spouse allowance will be reduced by 200.--€/month. 
The spouse allowance is considered a compensation for higher cost of living expenses while on posting abroad and is not a payment for possible representational work of the spouse 
(which is always voluntarily). It is also not considered a payment for pension (see also Spouse/Partner compensation for loss of pension rights). 
 
FRANCE 

The "Supplément Familial" is a supplementary family allowance (more or less considered as a spouse compensation as the spouse/partner is regarded as a family member) and it is 
allocated to the Officer when posted abroad. (Refer to spouse/partner compensation.) 
It represents 10% of the "indemnité de résidence" (or expatriation allowance) and is not taxed. 
The conditions for being granted the supplementary allowance are as follows: 
-the Officer is married or has a legally registered partnership with a spouse/partner whose annual salary does not not exceed 17. 280,25 euros (updated in January 2015) whether 
he/she lives in the home country or at post. 
 
GERMANY 
A so called ’ Ehepartnerzuschlag’ is paid to the accompanying spouse/ same sex partner abroad. It is meant to compensate the loss of pension rights. The amount results from 6% of 
the employees’ basic salary when on post (between 180,00 and 750,00 Euros/per month depending on the position of the employee and the ’hardship’ grade). The money is paid on 
the account of the employee and is not enforceable by the spouse. If the partner works while abroad: he/she gets only half of the compensation when the salary exceeds € 450,00 after 
tax reduction. 
 
GREECE 
At home and abroad 30 Euro per month is given as a spouse allowance whether the spouse is working or not. Each child is given 15 Euro.  
 
HUNGARY 

for spouses/partners on post: 
25% of the MFA employee’s salary - if the spouse is not working; 
12,5%, if the spouse is working but his/her salary is below a given limit; 
No allowance if the salary of the spouse is above this given limit; 
Allowance is provided for the actual time spent at posting 
 
 
ICELAND 
On posting: 50% of posting allowance of officer, paid to the officer. If the spouse is employed and earns a considerable income (that is steady income for more than three months over 
the course of twelve months) the Foreign Ministry can reduce or withdraw the spouse posting allowance.  



 
IRELAND 
There is a ’married  

 
ITALY 
The officer is given 12% of his foreign allowance if the spouse is not working and permanently present at posting for an average of 9 months. 12% for dependent children. 
 
 
LATVIA 
• spouse/partner allowance 
Monthly allowance for spouses is paid to the husband’s account if the spouse also lives abroad depending on diplomatic range (3000 – 10 000 euros a year) 
• family supplement - No 
• working spouse/partner – Working spouses can receive both salary and allowance from 2014.  
• non-working spouse/partner – No additional allowance  
• both diplomats/tandem couples – If a working spouse receives a salary from MFA, the allowance is not paid 
 
LITHUANIA 
• spouse/partner allowance: only spouse allowance of 50 percent of diplomat’s salary. 
• family supplement: none. 
• working spouse/partner: no allowance. 
• non-working spouse/partner: only spouse – 50 percent of diplomat’s salary. 
• both diplomats/tandem couples: no allowance. 
• separated households: criteria, supplement reduction, airfares: no allowance. 
 
 
LUXEMBOURG 
Family supplement for working spouse : 25% of residence allowance and 33% for non-working spouse. 10% for spouses who do not accompany the diplomat abroad. 
 
POLAND 
Allowance only for spouses of heads of missions. 
 
 
PORTUGAL 
Spouse allowance: differing from country to country, married officers get in their account an amount that varies from USD 400 to USD 600 month. 
 
 
ROMANIA 
free language courses: when leaving for posting/ returning home  
no 
 
SPAIN 
NO spouse/partner allowances are given. 



 
SWEDEN 
An officer accompanied by his/her spouse or partner is entitled to an untaxed spouse allowance when the spouse/partner has no income on the posting. The spouse allowance is 
independent of the officer’s function at the Mission. The allowance is reduced if a spouse’s/partner’s income exceeds this amount or if the spouse/partner is away from posting for a 
longer period of time. 
 
SWITZERLAND 
The officer is paid family allowance if accompanied by the spouse during at least 9 months per year. Spouses and partners are entitled to compensation for lost pension rights. (see 
under Insurance and Pension Arrangements).  
 
THE NETHERLANDS 
Post allowances, including hardship allowances: Employees are paid additional allowances for accompanying partners and children. The allowance for partners (also unmarried or same 
sex, provided they have signed a notarial contract) amounts to 70% of the employee’s allowance.  
 
UNITED KINGDOM 
The officer is paid family allowance if accompanied by the spouse/partner and any child day-care allowance is built into this family allowance. 
Partner Compensation (see below) was implemented on 1 April 1999. 

  

Spouse compensation for loss of pension rights 
 
AUSTRIA 
The MFA pension scheme subsidy for spouses applies only to spouses at post. When a spouse contributes voluntarily into the public pension system, he/she is entitled to an allowance 
paid by the MFA to a maximum of €200 per month.  
This pension scheme applies to spouses who have been working immediately before leaving for posting. In order to be eligible for an individual pension, one must give proof of a 
minimum of 5 years of contributions. 
 
 
BELGIUM 
None 
 
CYPRUS 
There are no arrangements made for spouse’s loss of pension rights.  
 
CZECH 
The years spent on posting abroad with the Ministry’s employee are not included into the calculation of the spouse’s pension. They may pay extra contributions within the state pension 
fund scheme or within the private pension insurance system. 
 
ESTONIA 
The non working accompanying spouse can make contributions to all the pension pillars. See above: pension arrangements.  
 
 
EUROPEAN UNION 



There is no compensation for loss of pension rights for spouses.  
 
FINLAND 
There is a special monthly compensation for a foreign service spouse once she/he is 63. This special compensation is calculated by adding up the months spent abroad with the civil 
servant; the basic amount (now 35,57 EUR) is linked to the wage index. A Spouse, who has spent 17 years abroad (the average time), receives 604 EUR per month, starting when 
she/he turns 63. The compensation is liable for taxation and is paid for the rest of life. If this is the only pension the spouse receives, the national pension is paid as well.  
A divorced spouse has the right to the compensation she/he has earned as a foreign service spouse before the divorce.  
 
 
FRANCE 
• 2010: Bill was lodged with Senate by MFA concerning the direct payment of "supplément familial" or spouse compensation allowance. 
• 2013: Association received confirmation from MFA Legal Affairs Department confirming that direct payment cannot be made to spouses/partners for tax reasons : (according to 
French law expatriation allowances are untaxed and a direct settlement would involve taxation). 
 
 
GERMANY 
See under allowances above: 
’Ehepartnerzuschlag’  
 
 
GREECE 
There are no arrangements made for spouse’s loss of pension rights. 
 
HUNGARY 
-No compensation for loss of pension rights 
 
ICELAND 
Payments out of the pension fund shall begin when the ministry employee ceases to work at the ministry, dies, or divorces the spouse, but never before the spouse is 60 years of age, 
and not later that when the spouse is 70 years of age. If these requirements are met, the capital amount plus interest will be paid to the spouse. The spouse can also choose to 
distribute the payments over a longer period of time. If the spouse dies with funds in his/her pension account, the amount is inherited according to the common inheritance laws in 
Iceland, without any special rules or duties.    
 
IRELAND 
There is no compensation for loss of pension rights.  
 
ITALY 
Not provided. 
 
LATVIA 
No compensation  
 
 
LITHUANIA 
No compensation 
 
LUXEMBOURG 



Under study. 
 
POLAND 
- No compensation for loss of pension rights if not working. New law in preparation by the MFA; 
- Allowance only for a spouse of head of missions if not working. 
 
 
PORTUGAL 
There is no official contribution in any form to the pension for the spouse for loss of pension rights. 
 
ROMANIA 
no 
 
SPAIN 
There is no compensation for loss of pension rights. 
For this reason, the AFD has negotiated a flexible saving scheme starting June 2012 with a major insurance company to enable members to create their own saving/pension plan, which 
is also open to associates´ family members. 
 
SWEDEN 
In 1994, the MFA began paying into a pension scheme for the spouse. However this was then taken away in 2007. 
 
SWITZERLAND 
The Association has contracted a flexible saving scheme (starting in January 1996) with a leading Swiss insurance company to enable the members to create their own pension. It 
encourages its members to use a part of the allowance given by the Ministry to transferable officers for their spouses, in order to invest it in the insurance plan created for this effect 
and for which the Association is policy holder. 
This system was replaced in 2001 by the Government’s Spouse compensation and amounts to max. CHF 6.600 (EUR 3.950) p.a. The spouse has to organize her own private pension 
account and pays the premium her-/himself. The contribution is given in form of a reimbursement into the officer’s bank account, independently of the posting (abroad and at home). 
The contribution is progressively reduced starting at an income of CHF 16.700 (EUR 10.000) and ending at CHF 44.000 (EUR 26.350) per year.  
 
 
THE NETHERLANDS 
As of 01-01-2008 compensation will be given, (see achievements). 
 
Recently the widowed spouse pension was halved, so an extra premium is now required to compensate for this. This premium is paid by the MFA when the spouse is abroad. 
 
UNITED KINGDOM 
Partner Compensation was implemented in April 1999. The money is paid when the spouse/partner accompanies the officer posted abroad from the first posting. The spouse/partner 
must indicate the desire to work and be globally mobile and this compensation may also be received in a country where work is not possible. It is also available if the spouse/partner is 
able to prove that at least 15 hours per week is spent on mission-related business. In all instances, the compensation is paid into the officer’s bank account as part of the overseas 
allowance so that it is not taxable. 

Pension Arrangements 
 
AUSTRIA 
Retirement age for civil servants is at present 65 years for men and women. Pension is calculated on a base of the last 40 years of earnings.  



Widows/widowers are entitled to 60% of the deceased officer’s pension. 
Orphans pension: 40 % if one of the parent is deceased, 60% if both are deceased from the widow pension, paid up to age of 24 if one justifies studies. 
Divorcee pension: spouse entitled to max. 1/3 of employee income when older than 40 and not working, depending on legal arrangement. 
 
 
BELGIUM 
General Belgian pension scheme applies: retirement pension exists for the retired officer but not for the spouse; the officer receives 70% of his/ her five last years of salary, if the civil 
servant is married this amount will be increased based on several parameters; widow/widower is allowed to a pension equivalent to 60% of officer’s retirement pension, but also the 
years of marriage are taken into account; orphans pension does not exist; no statutory divorcee pension.  
 
CYPRUS 
Full retirement pension which is the ½ of the last salary plus a lumpsum which equals 28 months salaries, is obtained after 33 years and 4 months of employment. 
Widows receive 75% of the pension of the employee. 
 
 
CZECH 
The age of the retirement is 65 years. The pension should be calculated based on the last ten years before pension.  
 
ESTONIA 
There are three kind of pensions (pillars): 
1. The First Pillar is the renewed state pension scheme, 
2. The Second Pillar is a mandatory funded pension scheme,  
3. The Third Pillar is a voluntary supplementary pension scheme that is supported by the Government through tax deductions. 
 
The retirement age is 63. The non working accompanying spouse can make contributions to all the pillars.  
Each month non-working accompanying spouse of the official is paid an allowance in the amount of double minimum wage of Estonia. Pension contributions are automatically paid to 
the first pension pillar (state pension) from that allowance. This allowance enables the spouse to make pension contributions to the second and third pension pillar. 
 
The period of assignment abroad of a non-working accompanying spouse of an official working in foreign representation accounts as pensionable period. 
 
 
EUROPEAN UNION 
A spouse/partner does not get compensated (pension rights) for years he/she has not been working because the official has been posted abroad. 
 
Widow’s/widower’s pension: is set at 60% of the pension entitlement acquired by the official at the time of death. However it might not be less than 35% of the final basic salary. A 
widow’s/widower’s entitlement to a survivor’s pension ceases on remarriage. He/she is entitled to immediate payment of a capital amount equal to twice the annual amount of the 
survivor’s pension provided there is no recipients of an orphan’s pension. The same rule applies to a divorced spouse receiving maintenance. 
 
Orphan’s pension: An only child will be entitled to a pension equivalent to 40% of the widow’s/widower’s pension. When an official dies without leaving a spouse entitled to a 
widow’s/widower’s pension an only child is entitled to 80% of the pension which the widow/widower was or would have been entitled. Where there several children, the orphan’s 
pension comprises the pension for an only child plus the equivalent of the dependent child allowance for each additional child. The total is than divided equally among the eligible 
children. 
 



 
FINLAND 
The retirement age in Finland is 63-68 years. There are two kinds of pensions: employment pension (the one received for work done) and national pension (received by all who have 
lived in Finland for a certain number of years). The widow/ 
widower gets about 50 % of the late spouse’s pension depending of her own income and the amount of children. He/she must have been married for at least five years and must have 
contracted the marriage before the age of 50. The children under the age of 18 will share the rest of the pension. 
 
A divorcé/divorcée does not get any part of the pension of their former or deceased spouse, unless assigned an allowance in the earlier divorce settlement.  
 
 
FRANCE 
The spouse has no personal pension paid by MFA, but may contribute to one on a voluntary basis (PREFON, COREM). The earlier the arrangement, the cheaper the monthly payments.  
• At this present time, the MFA position is to consider the “supplement familial” or “spouse allowance” as a means to open a personal pension account with the many existing options 
(see above), henceforth the necessity by MFA of informing spouse of existing spouse allowance (paid directly to officer not to spouse).  
• Married couples : since a law passed in 2003, survivor’s pension to widow/widower "pension de reversion" is paid to spouse of French nationality or not, under very specific conditions 
(one or more children born from officer, marriage over 4 years of existence, the officer must have accomplished two years of services entitling him/her to a pension since marriage and 
before retirement. If the cause of death is due to accident or illness occurring after marriage in which case the widow/widower is entitled to pension repayment regardless of duration of 
marriage. 
• Unmarried couples, widow/widower is not entitled to pension payment even if children are born, in the latter case, pension rights are paid to children officially acknowledged by 
parents until they reach 21 years of age. 
• Orphan pension: 10% of officer’s pension up to the age of 21. 50%, if his father or mother is not entitled to pension. 
• Separated spouse or divorced, not remarried spouse: if there is a widow and a divorcee entitled to pension then 50% of pension is divided between them according to the number of 
years of marriage.  
• Married widow/widower of officer working for MFA on a contractual basis: under specific conditions pension repayment is paid to widow/widower even if divorced and remarried, 
present condition: widow/widower must be over 50 years until 2009. In 2011 this condition was overruled. 
 
• An allowance can be paid under following conditions: not to be remarried, living as a couple with another person, obligation to live in France or a European member State or a country 
signatory of a social security convention with France, not benefitting from other sources of financial revenu superior to a certain amount. Repayment pension of 54% of officer’s 
pension. In case of several spouses, pension repayment is divided according to numbers of years of marriage. 
 
GERMANY 
pensions: after the retirement the employee receives about 71,75% of his last basic salary for him/herself and the spouse if the amployee has worked for 40 years. 
In case the employee dies first: the widow/widower receives 60% of the employees’ pension, if born after 1961: 55% 
 
GREECE 
Retirement pension is obtained after thirty-five years of employment and is 80% of the diplomat’s salary. One may choose to leave after thirty years; the pension would then be 68% 
of the salary. Widows receive 70% of salary as do orphans. The amount of the pension for orphans depends on the number of children in the family. Each diplomat has 6.67% deducted 
from his salary to pay towards the pension plan. There is no provision of a divorcee pension. 
 
HUNGARY 
-General national pension scheme applies; 
-No special treatment or support by MFA; 
-Spouses may pay into state or private pension funds for the duration of the officers’ posting to keep the right to pension, 



 
 

 
ICELAND 
Pension fund of spouses of employees of the Ministry for Foreign Affairs in Iceland, while on postings abroad.The rules number 104/2009, issued on the 30th of January 2009 and 
published on the 2nd of February 2009 in the Icelandic Government’s Official Newsletter, state, that the Ministry for Foreign Affairs of Iceland shall pay the spouses of the employee of 
the MFA while the employee is on posting abroad, a contribution into a special pension account, which will be the property of the spouse. The spouse of the employee shall sign a 
contract with the Ministry of Foreign Affairs in order to enter the Pension Fund in which the spouse allows the ministry to establish a bank pension account in his/her name. In 
December each year the MFA pays into the bank pension account, a sum for each month during the passing year which the employee spent on posting abroad and received post 
compensation for the spouse, but not after the spouse reaches 70 years of age. The spouse who receives these payments does not pay a contribution him/herself into the Pension 
Fund. The contribution, which the MFA pays into the Pension Fund for each month on posting, is 11,5% of the average monthly salary in The Union of Government Employees and The 
Union of Government Employees with a University Degree. The bank pension account shall have the same interest rate as the personal pension account in the Islandsbanki in Iceland 
(the Islandsbanki has so far had the highest interest rates on their pension accounts). Taxes of the payment are paid prior to the payment into the pension account, and usual interest 
taxes are paid from the interest when the interest is paid into the account (In Iceland interest tax is 10%).   
 
IRELAND 
There is no special pension arrangement for the spouses of officers of the Department of Foreign Affairs. 
 
ITALY 
National Pension Scheme applies to everybody. Widows/ers receive 60% of spouse’s retirement pension or lower according to his/her own income. 
 
LATVIA 
• retirement pension  
No 
• widow/widower pension  
No 
• orphans pension  
Not from the Ministry, but defined by the national legislation 
• divorcee pension  
No 
• other 
 
LITHUANIA 
• retirement pension: national minimum. 
• widow/widower pension: as for nationals. 
• orphans pension: as for nationals. 
• divorcee pension: n/a. 
 
 
LUXEMBOURG 
Under study 
 



POLAND 
New National Pension Scheme since 1998.  
 
Retirement pension: age is at present 67 years and 25 years of employment for men and 60 years and 20 years of employment for women (incl. university, maternity but without 
benefits). There are three pension pillars: 1st compulsory state pension fund and 7, 3% deducted from salary, 2nd:: open pension fund 12,22 % (inherited) and 3rd: voluntary pension 
insurance (inherited).  
 
Widow/widower pension: 85% of the officer’s pension, guaranteed if widow 50 years old. 
 
Orphan pension: Pension has to be shared with the widow and depends on the number of children in the family: 1 child - 90 %, more children - 95 %. Pension is paid to the child up to 
the age 18 or 25 if studying. 
 
Divorce pension: if legally arrangement 
 
 
PORTUGAL 
Widows/widowers will receive 50% of the pension of the retired officer or of the pension the officer would receive had he retired at the time of his death, in case of decease before the 
retirement age. 
 
ROMANIA 
retirement pension  
yes (the Ministry pays the pension contributions for the diplomatic partners during postings) 
widow/widower pension  
yes 
 
 
SPAIN 
The officer receives a retirement pension based on the basic last salary and his contribution to the state pension fund. The number of years of work which give the maximum possible 
pension is 35. A minimum of 15 years of work is required to receive a pension. The maximum pension is 2.832.96 euros per month in 14 pays. You can retire at 65 or go on working 
until 70 years of age. 
Widows and widowers of officers receive a pension based on the retirement pension of the officer. When the officer dies the level of the spouse/partner pension is calculated usually at 
50%. If the officer dies in act of service the widow/widower will receive 100%. 
Orphans of officers, 21 years of age or less, are also entitled to a pension. If orphan of father and mother they will receive a pension until the age of 24. 
 
SWEDEN 
The normal retirement age in Sweden is 65, but it is possible to retire between the ages of 61 to 67. The pension is not at all shared between spouses and partners in Sweden, as it is 
in most countries. The premium pension entitlement, a small part of the national pension (which in its turn is only a small part of the entire pension system), is the only part of the 
pension that can be transferred to one’s husband, wife or registered partner and only after making particular arrangements in the pension plan.  
 
It is possible to register for "survivor’s protection" in which the premium pension is recomputed to cover two persons (and which will continue to be paid after the death of the pension 
holder.) This option must be actively chosen by the pension holder, and the amount of the pension holder’s payments will be lower. 
 
The guarantee pension assumes having been registered as living in Sweden for 40 years by retirement age (65). If this is not the case, the pension amount will be proportionately 



reduced. A minimum of three years of living in Sweden is required to receive even the lowest payment level. 
 
The other parts of the pension are the occupational pension (paid by the employer and based on the salary one has received from the employer and the total time of employment), and 
one’s own private savings.  
 
 
SWITZERLAND 
Pension National insurance scheme 
 
Retirement 
After retirement the officers get a pension amounting to 60% of the last effective salary. After death, the widowed spouse receives 2/3 of that pension, what comes to 40% of the last 
salary. Orphans receive 1/6 of their deceased parent’s pension (ca. 10% of the salary) until the age of 18 or 25, (depending on financial dependency). 
 
 
THE NETHERLANDS 
Social insurance contributions continue to be paid in the Netherlands on behalf of the employee and his/her entire family when they are abroad. 
-Negotiations on spouse compensation for loss of pension in cooperation with the unions have been successful. As of 01-01-2008 loss of pension will be compensated. The MFA offers a 
maximum compensation for loss of pension rights of Euro 2040,- per year (including taxes) to all spouses/partners of MFA officers posted abroad under certain conditions: 
* The spouse/partner has to join the officer at post for at least three months a year. 
*The MFA officer has to invest money in a pension product for his spouse/partner: the officer is free to choose any pension product for his spouse/partner. Another option is to open a 
special bank account (earmarked for the spouse/partner-not the officer) providing proof that this account will be blocked until the retirement age of the spouse/partner. 
* The officer has to ASK for the compensation every year and prove the fact that the money was invested. 
 
 
UNITED KINGDOM 
There is no pension entitlement for spouses or partners in the FCO, nor an orphans’ pension. But a widow/widower will receive 50 percent of the officer’s pension. The splitting of assets 
has been a private matter for the couple when they divorce but since April 2001, the officer’s future pension may be split between the two parties at the time of divorce, and the spouse 
may make his/her own pension provision. The Spouse/Partner Compensation Scheme (see below) was introduced. In 2001 a new pension scheme, Stakeholder, came into effect. This 
allows spouses/partners of FCO officers to pay into a personal pension scheme, regardless of whether they are at home or overseas, working or not.  




