
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



A construção social da inovação em organizações portuguesas de base tecnológica:  

“AveiroDomus, Uma Casa do Futuro” 

Grelhas Categoriais das Entrevistas 

 

1 

Data das visitas: 7 de Novembro de 2007 

Unidade de Contexto: Est_C.AD.Ent1.Fund.JA 

 
Diagnóstico Organizacional de Inovação 

Dimensão: Organizacional da CSI 

Categoria: Interpretação Social da Inovação (COI) 

Sub-Categoria (Presença + / Ausência -) 

Conceito de Inovação 
Indicadores 

A mudança voluntária, estratégica, orientada para objectivos bem 

definidos, desencadeada por processos bem informados. É a mudança 

estratégica, orientada, desejada. Não é a mudança acidental. É isso 

para mim que é a inovação. 
 

Incremental ou radical, desde que seja uma mudança desejada, 

procurada, pensada, eu chamo inovação. Se a mudança acontece, se 

não é voluntarista, não lhe chamo inovação. É mudança, mas não 

inovação. Para mim é transformação do status quo através de um 

processo voluntário, desejado, estratégico, informado. 

A mudança voluntária, estratégica, orientada 

para objectivos bem definidos, desencadeada 

por processos bem informados. É a mudança 

estratégica, orientada, desejada. Não é a 

mudança acidental. Incremental ou radical, 

desde que seja uma mudança desejada, 

procurada, pensada, eu chamo inovação. É 

mudança, mas não inovação. Para mim é 

transformação do status quo através de um 

processo voluntário, desejado, estratégico, 

informado. 

Frequência Absoluta 2 

Frequência Relativa 0,06 

 

Dimensão: Organizacional da CSI/Caracterização da Inovação 
Categoria: Estádio 

Sub-Categoria (Presença + / Ausência -) Indicadores 

Geradora/Utilizadora 

O que fizemos foi criar um caderno de encargos que permite construir a primeira 

versão da casa do futuro, se tivéssemos dinheiro poderíamos começar a construí-la 

amanhã, e ao mesmo tempo por desenvolver um conjunto – acabou por ser onze – de 

produtos futuristas que tinham como propósito exibir aos académicos e aos 

empresários exemplos de coisas, inacreditáveis, que eram possíveis fazer. Isto foi o 

projecto que acabou em Maio. 

Criar um caderno de 

encargos que permite 

construir a primeira versão 

da casa do futuro; produtos 

futuristas. 

Frequência Absoluta 1 
Frequência Relativa 0,03 

 

Categoria: Tipo 

Sub-Categoria (Presença + / Ausência -) Indicadores 
Técnica 

- - 

Frequência Absoluta 0 

Frequência Relativa 0 

Administrativa 

- - 

Frequência Absoluta 0 

Frequência Relativa 0 

Produto 

O que fizemos foi criar um caderno de encargos que permite construir a primeira versão 

da casa do futuro, se tivéssemos dinheiro poderíamos começar a construí-la amanhã, e 

ao mesmo tempo por desenvolver um conjunto – acabou por ser onze – de produtos 

futuristas que tinham como propósito exibir aos académicos e aos empresários 

exemplos de coisas, inacreditáveis, que eram possíveis fazer. Isto foi o projecto que 

acabou em Maio. 

Construir a primeira 

versão da casa do futuro, 

se tivéssemos dinheiro 

poderíamos começar a 

construí-la amanhã, e ao 

mesmo tempo; produtos 

futuristas 

Frequência Absoluta 1 

Frequência Relativa 0,03 

 

Total das Sub-Categorias: 30 




