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De acordo com o World Economic Forum, à medida que as tecnologias da 4ª Revolução Industrial transformam os empregos, será
necessário até 2030 requalificar mais de mil milhões de trabalhadores.
Os avanços tecnológicos e a necessidade de especialização em diferentes áreas, têm levado a uma aposta crescente no chamado
“reskilling”, ou seja, na requalificação profissional, acionando a chamada "Reskilling Revolution".
Em Portugal, de acordo com o recente estudo Workmonitor da Randstad, 90% dos inquiridos considera importante que as suas
empresas lhes proporcionem oportunidades de desenvolvimento. Ao criar a academia Escola de Banca e Negócio é precisamente
nisso que o Banco Montepio aposta, através da formação e do desenvolvimento de competências dos colaboradores. Saiba mais
aqui.
Os colaboradores da Credibom mostram o outro lado da organização através de ações sociais solidárias e de preocupação com o
ambiente.
O FreshUp, novidade da Bosch, é também amigo do ambiente ao assegurar um tratamento da roupa suave, sem água e
detergente ou adição de químicos, o que significa menos esforço, menos lavagem e melhor cuidado com os seus artigos
preferidos.
Novidade é também o lançamento do novo livro de José Rodrigues dos Santos no dia 20 de outubro.
Ainda em setembro mas já com cheirinho a outono, recomendamos um passeio pelo distrito de Coimbra com a Serra da Lousã
como cenário, guiados como é costume pelo Portugal guia-Te.

Damos crédito à liberdade
de cada português” é a assinatura do
Banco Credibom e é o que
caracteriza o posicionamento do
banco no relacionamento com os
seus clientes e parceiros:
“Agir todos os dias no melhor
interesse dos nossos clientes e
sociedade”. Muito mais do que um
slogan publicitário, este é o ADN do
Banco Credibom.
Mas o que está por trás da marca
Credibom, um banco especializado
no crédito em consumo, presente há
mais de 26 anos em Portugal?

Conheça o outro lado da organização,
através de momentos partilhados pelos
colaboradores que contribuem para
a construção do ADN do Credibom.
_____
Em março deste ano, 12 voluntários realizaram um team
building solidário na Semear na Terra e possibilitaram a
plantação de mais de 3500 hortícolas biológicos.
_____
Com vista à redução da nossa pegada, entregámos 452
garrafas de vidro aos colaboradores do Banco Credibom.
Esta ação apoiou um produtor nacional e deu uma segunda
vida a mais de 730 000 embalagens, 2 toneladas de lonas
publicitárias e 1 tonelada de câmaras de ar.
Conheça aqui outras iniciativas.
Siga-nos em Credibom.pt ou a nossa página de linkedin
e saiba mais sobre o Outro lado do Banco Credibom.

Inserida na Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor, no Concelho de Arganil, Piódão, é uma das 12 Aldeias Históricas de
Portugal na categoria de Aldeias Remotas e Património Nacional desde 1978 e é vencedora do Prémio Cinco Estrelas Regiões em
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Distingue-se pela arquitetura em xisto - a maioria das casas em Piódão foram preservadas de acordo com as suas origens, com
piso em pedra, paredes em xisto e vigas de madeira – e pelo cenário de rara beleza natural que a envolve.
É uma das aldeias mais idílicas de Portugal, fazendo justiça ao seu reconhecimento nacional e internacional e é a nossa sugestão
para começar este passeio.

1º Dia
De Piodão siga para a Serra da Lousã cujas montanhas
constituem um património natural onde ribeiros, cascatas, bosques
mistos, hortas e prados completam um habitat precioso do qual
destacamos o melro-d’água, o dom-fafe, a petinha dos campos,
aves de rapina (açor, gavião, águia-de-asa-redonda), raposas,
lontras e veados, entre muitos outros que habitam esta floresta
encantada inserida na Reserva Ecológica Nacional.
Passeie pelas Aldeia do Xisto e não perca o Alto do Trevim,
o ponto mais elevado da Serra, de preferência ao por-do-sol.

2º Dia
Comece o dia na Praia da Mira também conhecida por Palheiros
de Mira, devido às construções de madeira utilizadas pelos
pescadores.

De areias brancas e finas tem, para lá das dunas,
a Mata Nacional que esconde a Lagoa da Barrinha, com
águas serenas excelentes para praticar vela, canoagem ou
windsurf.
A caminho de Coimbra passe por Tentugal para provar
o delicioso pastel com o mesmo nome.
Na cidade não deixe de visitar o Mosteiro de Santa Clara a
Velha, igreja monástica feminina sagrada em 1330.
Aqui, a Rainha Isabel de Aragão mandou construir o Paço
onde terminou o mais famoso e trágico caso de amor da
história portuguesa, com o assassinato de D. Inês de Castro a
mando
de D. Afonso IV.
Termine o dia no Forum Coimbra com lojas de grandes
marcas internacionais e nacionais exclusivas na região e com
o Coimbra Garden, espaço de relax e lazer com uma vista
única para a cidade.

Refresque a sua roupa
em qualquer altura, em
qualquer lugar.
O FreshUp é o primeiro aparelho
eficaz e portátil contra odores
desagradáveis e 99.9% dos vírus em
tecidos secos quer seja em casa ou
em viagem.
Graças à tecnologia Bosch Plasma, o
Fresh Up dissolve moléculas de odor
sem aditivos químicos.
Um produto totalmente inovador com
tecnologia alemã que vai revolucionar
o seu dia a dia #LikeABosch.
Saiba mais.
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