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Notas da tradução 

Siglas: 

• MLP – multi-level perspective on socio-technical transitions; perspectiva multinível sobre transições 
sociotécnicas. 

• TM – transition management; gestão da transição. 
• SNM – strategic niche management; gestão estratégica do nicho. 

 

Referências para termos ou leitura técnicos: 

• Grübler [4] ‘percepções e contos que servem de lição’. Insights é recorrentemente mantida em português; 
Grubb et al. [9] ‘domínios/áreas’. Referência provável ao artigo Energy transitions research: Insights and 
cautionary tales, de Arnulf Grübler. Disponível em: 
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:44084172 

• Smith et al. [6] ‘problemas e enquadramentos analíticos’. Referência provável: The Governance Of 
Sustainable Socio-Technical Transitions. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/222413375_The_Governance_Of_Sustainable_Socio-
Technical_Transitions 

• Coenen and Lopez [10] ‘abordadem de sistemas’. Referência provável: Comparing systems approaches to 
innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into 

https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:44084172


conceptual commonalities, differences and complementarities. Disponível em: 
https://econpapers.repec.org/paper/hhslucirc/2009_5f012.htm 

• Markard et al. [5] ‘estruturas’; Turnheim et al. [7] / Geels et al. [3] ‘abordagens analíticas’; Citação 
disponível em: http://www.transitionsnetwork.org/files/1.%20Markard%20et%20al.pdf 
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