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Como inovar
A minha empresa é o meu

primeiro emprego

UM MANUAL PRÁTICO DE EMPREENDEDORISMO 
(E GUIA DOS PROFESSORES) 
criado especialmente para jovens dos 14 aos 21 anos.

Um livro que mostra o que fazer e como fazer, repleto de 
exemplos e ilustrações que complementam o texto.

CUPÃO DE ENCOMENDA
!

Melhor opção: compre em http://livraria.vidaeconomica.pt e ganhe Pontos com Vida.
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r Solicito o envio de  exemplar(es) do livro Como Inovar - a minha empresa é o meu primeiro emprego, 

pelo preço especial de apenas €26.45 (em vez de €29.40). 

r Para o efeito envio cheque/vale nº , s/ o , no valor de  €     ,  

r Solicito o envio à cobrança (Acresce 4€ para despesas de envio e cobrança).
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A informação recolhida será incorporada num ficheiro automatizado que permitirá à Vida Económica - Editorial SA, proprietária deste ficheiro, adaptar 
e criar processos de apresentação, gestão de aderentes ou clientes de produtos ou serviços, e para o cumprimento de todas as disposições legais 
aplicáveis. Autorizo a Vida Económica - Editorial SA a ceder ou a transmitir a qualquer sociedade que se encontre, de forma direta ou indireta, em rela-
ção de domínio ou grupo, os dados referidos no ponto anterior (  assinale em caso negativo). A Vida Económica, SA assegura a cada pessoa o aces-
so aos dados pessoais que lhe digam respeito e à sua retificação nos termos da lei, sempre que solicitado por escrito para gbd@vidaeconomica.pt.

 encomendas@vidaeconomica.pt    223 399 400

Este manual vai incentivar, responder e acompanhar os jovens 
e professores em todo o processo criativo, da análise potencial 
da ideia, à definição e implementação do seu plano de negócios.

ESTRUTURA DA OBRA



Este manual do empreendedorismo, pela 
sua clareza de concepção e cobertura prática, 
é de uso obrigatório para os que leccionam e 
uma bíblia para os que empreendem.

Manuel Carrondo
Fundador do instituto de investigação IBET 

que exporta 2/3 dos seus serviços para as maiores 
farmacêuticas do mundo

Um excelente livro para fomentar a inova-
ção, o empreendedorismo, o espírito criativo 
e crítico, a inquietude e o interesse em novas 
áreas do conhecimento; seja para fazer coi-
sas novas ou as mesmas de forma diferente.

Fernando Monteiro
Administrador Executivo da SIVA (distribuidora 

daVolkswagen, Audi, Škoda, Bentley e Lamborghini)
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Um empresário é como um piloto 
de avião: quando sai de Nova Iorque 
para Los Angeles ou de Londres para 
Roma, não simplesmente descola, 
voa e espera … chegar ao seu des-
tino. Pelo contrário faz primeiro um 
plano de como espera exatamente 
chegar ao seu local final.

E esse é exatamente o conteúdo 
deste livro: como fazer um plano para 
criar uma primeira empresa.
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PORQUE o ato de em-
preender, de fazer, de 
criar, de inovar, de pro-
curar soluções que nos 
melhorem a vida, está 
patente em todos nós.

PORQUE o empreende-
dorismo pode e deve ser 
parte de um processo 
formal de aprendizagem 
em sala de aula, e quan-
to mais cedo na vida das 
pessoas, melhor.

PORQUE o espírito em-
preendedor não é um 
traço de personalidade 
mas um comportamen-
to que deriva de duas 
coisas: os conhecimen-
tos e a atitude.
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Este livro é a fonte da coragem para to-
dos aqueles que sonham em serem empreen-
dedores.

Antônio Coradinho
Presidente da Câmara Portuguesa 

de Comércio no Brasil – Bahia

Na Sonae os valores do empreendedoris-
mo e da inovação são cruciais e o conheci-
mento e experiência desta obra é não só um 
passo 1) meritório como na 2) direcção certa.

Paulo Azevedo
CEO da Sonae

José António de Sousa
Presidente e CEO da Liberty Seguros Portugal

Encomende já com 
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