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Leituras

Nos últimos anos, a gestão de pessoas 
tem vindo a ganhar visibilidade no meio 
empresarial, mas nas Pequenas e Médias 
Empresas (PME), o conceito ainda 
trabalha algumas batalhas para se tornar 
estratégico em termos organizacionais. 
Conscientes desta realidade, Pedro Melo 
e Carolina Machado, autores da obra 
“Gestão de Recursos Humanos para 
Pequenas e Médias Empresas — Contextos 
Métodos e Aplicações”, procuram dar um contributo para 
uma melhor definição do conceito, apresentar algumas 
estratégias para apoiar os intervenientes na gestão de pessoas 
das PME, por forma a potenciar uma melhor gestão do 
capital humano nas empresas nacionais e, deste modo, poder 
identificá-lo como uma vantagem competitiva da organização 
face aos concorrentes. Dar um novo fôlego à gestão de 
pessoas nas PME no meio académico, contribuindo para o 
despoletar de novas abordagens concetuais que consolidem 
e estruturem o conhecimento já existente, é outro dos 
objetivos desta obra editada em Portugal pela RH Editora.

Gestão de RH para PME

Maria João Nicolau dos Santos e 
Fernando Miguel Seabra são os autores 
de “Inovação Social & Desenvolvimento”, 
uma obra centrada na divulgação de 
resultados de investigação focados na 
temática da inovação social, alguns 
dos quais apresentados no CRIARS 
— Congresso Ibero-Americano de 
Responsabilidade Social, realizado 
pelo SOCIUS do Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG-
UL). Ao longo do livro, os autores promovem uma viagem 
pelo conhecimento permitindo aos leitores conhecer 
aprofundadamente o contexto atual da inovação social, 
comparar metodologias ou explorar estudos de caso 
estimulantes, ao mesmo tempo que estabelece interfaces 
com outros temas complementares, como sejam a economia 
social, empreendedorismo social, resolução criativa de 
problemas, inovação nas políticas públicas e outros. A 
ambição dos autores é promover um novo olhar sobre o tema.

Inovação Social e Desenvolvimento


