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TEMAS FOCAIS 

1. Captación e retención de talento 

2. Valor da marca Santiago 

3. Espazos de innovación e coñecemento 

4. Exemplaridade 

5. Infraestruturas de servizos 

6. Coordinación, visibilización e colaboración entre axentes e 
iniciativas (universidade, administración, centros tecnolóxicos, 
empresas…) 
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CAPTACIÓN E RETENCIÓN DE TALENTO 

1. O capital humano debe ser considerado o factor clave e prioritario cando se pon o foco na xestión de 
coñecemento e innovación. Por tanto, xerar as condicións para a captación e retención de talento 
debe ser un obxectivo central da cidade.  

2. O obxectivo anterior debe ir en paralelo á xeración e percepción de valor a través da promoción do 
emprego industrial e/ou especializado impulsando novos nichos de negocio para Santiago de 
Compostela. 

3. Na mesma liña deben ser identificados e potenciados os factores que contribúen á atracción e 
retención de talento vinculados aos valores de vivir nunha cidade histórica, entre eles: 

• Desenvolver o atractivo das condicións de vida na cidade histórica para os novos residentes 
facendo visibles os aspectos especificamente vinculados á innovación e o coñecemento.  

• Desenvolver un discurso que transmita as vantaxes e valores que ten residir nas cidades 
históricas.  

• Promover condicións laborais e mercantís máis amables (fiscalidade, espazos…) que promoven 
o emprego innovador e o emprendemento na contorna de cidade patrimonio da humanidade. 
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VALOR DA MARCA SANTIAGO 

4. Fortalecemento dos atributos da marca Santiago e a suma de novos atributos incrementando o seu 
valor a partir da aplicación de coñecemento innovador e excelencia científica, á vez que promover 
unha integración práctica do coñecemento tradicional. 

5. Facilitar unha integración positiva entre o coñecemento contemporáneo e os elementos de 
coñecemento tradicional que establecen unha relación integrada e equilibrada entre a cidade e o seu 
medio natural e social.  

6. Impulsar a participación de Santiago en redes internacionais relacionadas coa innovación e 
coñecemento e apoiar o papel da cidade como lugar de encontro e referencia. 
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7. Identificar e concentrar esforzos en promover ámbitos de innovación e desenvolvemento de 
actividade económica de especial interese como: 

• saúde e biotecnoloxía  

• medio ambiente  

• humanidades e cultura  

• construción sostible e habitabilidade 

8. Santiago debe de aspirar a altos niveis de excelencia e especialización, incorporando a innovación e o 
coñecemento como compoñentes básicos do modelo de cidade.  

9. Construír un modelo de “sistema urbano de innovación de Santiago de Compostela” ( SUISC) que se 
estruture con compoñentes ben definidos e con peso importante das interrelacións entre as 
diferentes liñas de innovación e coñecemento.  

10. A integración da cidade no seu matriz biofísica constitúe unha liña de acción de marcado interese para 
Santiago e unha oportunidade de levar a cabo iniciativas exemplares (rehabilitación, xestión 
enerxética, sostibilidade, comunicacións, xestión cultural e patrimonial, servizos de saúde, procesos 
Smart…).  

11. Os oficios e as aplicacións prácticas nas diversas liñas deben ocupar un papel importante no SUISC, 
propiciando unha adecuada articulación destes niveis coas actividades de excelencia en innovación e 
xeración de coñecemento.  

12. Os niveis de base da innovación deben contar con capacidade de desenvolvemento propio. 

ESPAZOS DE INNOVACIÓN E COÑECEMENTO 
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EXEMPLARIDADE 

13. No proceso de constitución do SUISC deben ocupar un papel relevante os proxectos exemplares que 
desenvolven a condición innovadora e punteira en Santiago. As liñas de innovación seleccionadas para 
o modelo de cidade deben estar sometidas a un alto nivel de esixencia nas distintas accións que se 
poñan en marcha. Non basta con identificar prioridades, é preciso trasladalas de forma exemplar á 
execución de actuacións.  

14. Promover que as iniciativas e proxectos de liderado e investimento público aseguren a incorporación 
de estratexias, procesos e tecnoloxías innovadoras facendo visible o compromiso da cidade coa 
innovación e a valorización do coñecemento. 

15. Na mesma liña, asegurar que no desenvolvemento de iniciativas públicas se visibilice sempre o seu 
contido e obxectivo innovador, destacando a súa función de exemplaridade e trasladando á cidadanía 
o valor do coñecemento que se incorpora. 

16. Xestionar de maneira eficiente instrumentos de compra pública innovadora e outros mecanismos 
equivalentes para promover avances en innovación e coñecemento nos proxectos de 
desenvolvemento urbano.  

17. Visibilizar todos os elementos de innovación da cidade de Santiago. Convidar a profesionais para 
realizar a transferencia de coñecementos e experiencias. 
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18. Proponse converter Santiago nun laboratorio para desenvolver solucións de adaptación dos cascos 
históricos ás condicións de vida contemporáneas en relación coas redes de servizos (enerxía, auga, 
telecomunicacións,..), mobilidade, habitabilidade, que sirvan de referente para outras cidades.  

19. É preciso combinar as solucións tecnolóxicas adaptadas á Cidade Histórica coa innovación social 
baseada na xestión colectiva e a aceptación social dos cambios. 

INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS 
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COORDINACIÓN, VISIBILIZACIÓN E COLABORACIÓN ENTRE AXENTES E INICIATIVAS 
(Universidade, administración, centros tecnolóxicos, empresas…) 

20. O sistema urbano de innovación de Santiago ( SUISC) debe de fundamentarse na optimización das 
relacións entre os seus distintos compoñentes e ámbitos de coñecemento, propiciando as sinerxias 
entre as distintas liñas. Por iso, considérase necesario desenvolver fórmulas de cooperación entre 
todos os axentes sociais e promover a acción conxunta.  

21. Crear espazos físicos e contornas organizativas onde poidan desenvolverse iniciativas de cooperación 
entre emprendedores, tecnólogos e distintos axentes de innovación e as súas aplicacións.  

22. Reforzar a integración de Santiago na rede de cidades históricas (e outras redes de cidades 
innovadoras), para compartir coñecementos e solucións tecnolóxicas, así como a optimizar a 
capacidade conxunta de captación de fondos para abordar solucións innovadoras comúns. Establecer 
os criterios e as condicións para sacar o máximo proveito da presenza de Santiago en redes 
internacionais cunha visión de carácter integral e sistémico. 

23. Desenvolvemento de iniciativas de integración de todo tipo de axentes sociais e institucionais ao 
redor dos mesmos obxectivos de innovación con perspectiva ecosistémica. 
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