
Dimensão – Acção Social  
 

Sub-Dimensão Ajudas Técnicas Financiamentos para ajudas Prestações Sociais 

E1 
 “Não, nunca ninguém me falou nisso” "Não sei 

o que é…" 
Nunca teve 

 

 ” (…) a médica falou-me no abono para os 
deficientes, ela preencheu-me lá aquelas 

folhas e fui à SS” 

E2 

 “ (...) tive que ir à Lousã, (...), é o sitio mais 
perto onde fazem prescrições para as ajudas, 
(...), como conhecia alguém dentro da ARCIL 

foi tudo mais fácil” 
 

 
” (...) se tivesse estado à espera da Seg. Social 
tinha demorado quase 1 ano” “ (...) deixei um 

cheque de caução e quando a Seg. Social 
pagasse devolviam-me o cheque” “Foi mais 

uma batalha, (...), quando se trabalha, paga os 
impostos todos, não se tem dividas é-se 

penalizado” “ (...) assim tive que lá ir 5 ou 6 
vezes” 

 

 “ (...) acho imensa graça ao nome, e é uma 
fortuna, 56€!” 

 

E3 

“Os aparelhos auditivos foram pedidos pelo 
hospital, o computador foi pedido pela escola” 
“O computador demorou 6 anos a chegar (...) 
Os aparelhos auditivos foi o hospital que tratou 

de tudo (...)” 
 

“Sim, foi.” 
 

“ (...), desde que nasceu, lá em Coimbra 
trataram-me logo de tudo.” 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dimensão – Acção Social (Continuação) 
 
 
 

Sub-Dimensão Ajudas Técnicas Financiamentos para ajudas Prestações Sociais 

E4 
"Neste momento não, mas tive o do 
computador que nunca veio..." 

 

Nunca teve 
 

"Agora já não, desde que fez dezoito anos 
tratou-se do subsidio mensal vitalicio, (...) mas 

é uma fortuna!" 
 

E5 

"(...) há mais de nove meses que estou á 
espera dessas ditas ajudas(...) o 

encaminhamento da assistente social é que foi 
muito mau (...). Sempre que vou à segurança 
social a primeira resposta é sempre não. A 
escola também pediu um computador, deve 

chegar quando ela de lá sair..." 
 

Está á espera 
 

"sim recebo, é tal a fortuna que nem sei bem 
quanto é, vem junto com o abono das miúdas." 

 

E6 

"(...) quando foi do carro cá não me pagavam a 
rampa com o elevador, fui a Espanha (...) foi 
metade do preço, quando comprei a grupa 

também não me deram nada." 
 

"Aqui não, (...) paguei sempre tudo." 
 

"(...) cortam quando ela fizer 24 anos, depois 
vamos ver se ainda há dinheiro para lhe 

pagarem o subsídio." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensão – Acção Social (Continuação)  
 

Sub-Dimensão Ajudas Técnicas Financiamentos para ajudas Prestações Sociais 

E7 

"Sim, tenho tido, a minha filha está 
constantemente a precisar,(...), enfim a minha 
vida é isto, é andar sempre de um lado para o 
outro a tratar de papéis para lhe dar o que 

precisa." 
 

"Quase sempre tem sido, só a adaptação do 
ccarro é que não e as últimas talas também 

não,(...)" 
 

"Sim, o tal bónus dos cinquenta e tal euros, 
mas olhe para onde vai tapa..." 

 

E1A 
"...tive que ir á Lousã para me fazerem a 

perscrição." 
 

"(...) as cadeiras eléctricas nunca foram 
financiadas, a última almofada de gel 

financiaram-me uma parte e depois deram-me 
um papel para ir receber 16€ (...) mas não 
consigo lá entrar, tem muitos degraus à 
entrada, acabei por nem ir receber." 

 

"Como já trabalhei perdi o direito ao subsídio 
mensal vitalício... Com 44 anos voltei a 

depender ainda mais de meu pai." 
 
 

E2A 

"A primeira cadeira foi financiada em parte, 
depois disso já tive mais três e nunca me 

financiaram nada." 
 

"(...) quando precisei de um carro adaptado 
para me deslocar para trabalhar comprei este 
Quovis, foi o meu pai que pagou, na segurança 
social disseram logo que não tinham dinheiro 

(...)" 
 

"Não nada, é uma tristeza, como já trabalhei 
cortaram-me logo o subsídio, depois estive 
desempregado três anos e nunca mais me 
deram, nem tive direito ao subsidio de 

desemprego (...). Tinha a minha casa para 
pagar, (...) e não tinha dinheiro, se não fosse o 

meu pai não sei como tinha sobrevivido." 
 

 


