


2008 | Nasce a Pais 21 | Uma associação constituída por pessoas com

Trissomia 21, pais e indivíduos da sociedade civil que promovem a partilha

de informações relativas à T21.

Pretende mudar o modo como a sociedade vê as pessoas com T21.

A Pais 21 tem estatuto de IPSS e ONGPD e dá apoio a 900 famílias em

Portugal continental e Ilhas.

Visão | Inclusão PLENA de pessoas com T21 na sociedade.

Missão | Capacitação das pessoas com T21, pais e agentes educativos e

sociais promovendo a sua plena inclusão na sociedade, tornando-a mais

justa e equitativa.



TRISSOMIA___



CENSOS 21 

1 2 3 4 5 6 …

Porquê?

Um recenseamento é uma contagem de todas as pessoas e de 

todas as habitações existentes no país.

É muito importante porque:

• É útil para a definição de políticas.

• Planifica serviços em áreas como a educação, a saúde, a

segurança ou os transportes.

A atribuição de verbas e a definição de políticas a nível regional 

têm por base os resultados dos recenseamentos.



Por onde começamos?

Fazer entender aos pais, familiares e cuidadores de 

como é que este questionário pode mudar a vida dos 

seus filhos.

DESAFIO



PÚBLICO-ALVO
Quem queremos impactar?

Pais, familiares e cuidadores de pessoas portadoras de 

Trissomia 21.



INSIGHT
A faísca que despertou a ideia 

A FAMÍLIA JÁ… 

AMA
CUIDA

LUTA 

SE ESFORÇA

AJUDA 

APOIA
TRATA

Só falta ajudarem-nos a fazê-los contar





EU TAMBÉM FAÇO PARTE

Uma campanha de sensibilização nacional que pretende alertar 

pais, familiares e cuidadores para a importância de responder a 

este questionário. 

O MOTE DA CAMPANHA

“Temos todos os mesmos direitos mas nem todos temos 

acesso aos mesmos direitos.”

Este é o primeiro passo para mudar a vida destas pessoas porque afinal…



POR ONDE COMEÇAMOS?

A Pais 21 tem identificadas 900 famílias com familiares portadores 

de Trissomia 21.

Calcula-se que existam em Portugal cerca de 15 mil pessoas com 

Trissomia 21.

Mas como vamos chegar a estas famílias? 



COMO?  
Um trabalho lado a lado

|Protocolos com Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia.

|Psicólogos, professores e assistentes sociais são atores de destaque.

|Rede Pais 21 – informação será vinculada nas suas redes sociais, partilhada

pela instituição e pelos seus embaixadores – colaboradores e pais que já estão

conscientes da importância deste projeto e que farão advocacy junto dos

restantes.



A IDEIA 
Teaser

TRISSOMIA___

AFINAL, QUANTOS SOMOS?



A IDEIA
WEBSÉRIE DE 3 HISTÓRIAS

Três situações da vida real onde também devem fazer parte.

ESCOLA

Todos os alunos estão na sala de aula.

Muitas vezes os alunos com Trissomia 21 são

colocados em centros à parte.

Imagética: “Leonor” chega à sala mas não 

há lugar. 

Mensagem:

Call to action: Eu sei que já fazes tudo por 

mim. Só falta mais isto.     



A IDEIA

TRABALHO

WEBSÉRIE DE 3 HISTÓRIAS

Um conjunto de pessoas está na fila para ser 

chamada para uma entrevista de emprego. 

Imagética: “Rafael” chega à sala mas não há 

lugar para ele. 

Mensagem:

Call to action: Eu sei que já fazes tudo por 
mim. Só falta mais isto.     



A IDEIA
WEBSÉRIE DE 3 HISTÓRIAS

CASA

Família está a decidir qual dos irmãos vai

conduzir o carro.

Imagética: “João” é o único que não é

tomado como opção.

Mensagem:

Call to action: Eu sei que já fazes tudo por
mim. Só falta mais isto.



www.eutambemcont0123.pt
Alojar websérie numa landing page no site da Associação Pais 21 

|O que é o Censos 21

| Porquê é que é importante responder a este questionário

| Link para questionário Censos 21



EU TAMBÉM CONT

EU TAMBÉM 

CONT

CENSOS 21

AJUDA-NOS A 

FAZER PARTE



VAMOS DAR VOZ À CAMPANHA



LANÇAMENTO |

FASE

MEDIA | Associação Pais 21 lança campanha “Eu também conto”

Associação Pais 21 lança campanha 

“Eu também conto”

Associação Pais 21 lança hoje campanha “Eu 

também conto!” www.eutambemconto.pt



FASE

DIGITAL |Lançamento da landing page e divulgação dos vídeos
EU TAMBÉM 

CONT

EU TAMBÉM CONTO

EU TAMBÉM CONT

#eutambemconto

LANÇAMENTO |



FASE

ENDORSEMENTS |Associação de influencers à campanha 

LANÇAMENTO |



2.ª FASE DA CAMPANHA
PÓS CENSOS 21



| Perceber se as necessidades identificadas Internacionalmente são reconhecidas em Portugal.

| Grau de implementação em Portugal da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência. 

| Direitos: Escolaridade, empregabilidade e vida independente.

| Dificuldades encontradas pelos próprios e suas famílias.

| Fundraising e apoio a projetos.

Com os resultados vamos:

CENSOS 21 | OS RESULTADOS



MEDIA|Trissomia 21: Portugal em números 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS



CENSOS 21 NOS MEDIA

Censos 21 releva que 80 empresas têm 

colaboradores portadores de Trissomia 21

Há 50 pessoas portadoras de Trissomia 21 com 

cursos superiores Em Portugal já houve 30 casamentos com 

pessoas portadoras de Trissomia 21

30% dos portadores de Trissomia 21 têm uma vida independente



LOBBY | Legislação, novos apoios. 

EMPRESAS |Financiamento.

Um apoio segmentado capaz de suprimir/atenuar as 
necessidades da sua comunidade local/nacional.

O FUTURO



“Quando ouvires uma voz dentro de ti a dizer “tu não podes 

pintar”, então pinta com todas as tuas forças e de todas as 

formas que puderes.” 

Vincent Van Gogh



Vamos fazer este projeto CONTAR? 



Inês Ribeiro Carla Martins


