
        

         O que é OMO Project?

On My Own…at work (OMO) é um projeto Euro-
peu,  co-�nanciado pela Comissão Europeia, atra-
vés do programa Erasmus+. O objetivo do projeto 
é assegurar a inclusão das pessoas com Pertur-
bação do Desenvolvimento Intelectual (PDI) no 
mercado de trabalho, principalmente na área 
hoteleira e de restauração.

Quem são os nossos parceiros?
Trabalhamos em Espanha, Itália e Portugal com a 
Down España, a Associazione Italiana Persone 
Down (AIPD) e a Associação Portuguesa de Porta-
dores de Trissomia 21 (APPT21), que são asso-
ciações nacionais que trabalham com pessoas 
com T21 e outras perturbações do desenvolvi-
mento intelectual. Também trabalhamos com a 
Associação Europeia de Sindrome de Down 
(EDSA).
Contamos com o apoio de um Comité Cientí�co 
por parte da Alma Mater Studorium da Universi-
dade de Bolonha e da Universidade Roma Tre. 
As agências de recursos humanos estão represen-
tadas no projeto pela Fundação Adecco para a 
Igualdade de Oportunidades, que visa a igualda-
de de oportunidades no acesso ao emprego.
O setor hoteleiro está representado neste projeto 
graças à participação do grupo Axis.

Que ferramentas usamos?
A primeira ferramenta usada é uma app para 
smartphone e tablet, destinada aos jovens em 
estágio, que inclui análise de tarefa, ferramentas e 
recursos para o local de trabalho.
A segunda é um conjunto de videos tutoriais, que 
fornecem exemplos dos comportamentos e rela-
cionamentos corretos que a pessoa com PDI 
deverá ter com os colegas no local de trabalho.
A terceira ferramenta é a certi�cação Valueable, 
para os hotéis e restaurantes que sigam o código 
de conduta. Este código de conduta é explicado 
num manual de boas práticas e, quando imple-
mentado, é atribuido à empresa a certi�cação, 
que lhe permite fazer parte de uma rede europeia.

O que é Valueable?

Valueable é uma certi�cação internacional que 
atesta que a empresa à qual foi atribuida, per-
tence a uma rede europeia de hotéis e restau-
rantes socialmente responsáveis, e que ofere-
cem oportunidades de desenvolvimento pro-
fessional a pessoas com PDI.

Existem três níveis de certi�cação, dependendo 
do grau de compromisso da empresa no proje-
to: bronze, prata e ouro.
· Nível bronze: condições especí�cas foram 
cumpridas, bem como realizadas ações para 
parar a discriminação e encorajar a inclusão, 
juntamente com o acolhimento de pelo menos 
um estagiário. 
· Nível prata: requer um maior compromisso por 
parte da empresa, através da contratação de 
pelo menos uma pessoa com PDI.
· Nível ouro: está reservado aos empregadores 
que ajam como embaixadores do projeto.
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