


A alphaCoimbra é uma comunidade de empreendedores, de criativos, de fazedores. Tem 

como objectivo afirmar Coimbra como uma das cidades/regiões de média dimensão mais 

inovadoras na Europa.

O Manifesto alphaCoimbra é a nossa primeira ação. Nele, identificamos os principais desafios 

que se colocam à comunidade empreendedora da região de Coimbra e os compromissos 

que assumimos para os enfrentar. Pretendemos, assim, transformar os problemas em 

oportunidades. Ao valorizar Coimbra, valorizamos cada um de nós.

Num mundo cada vez mais global e, ao mesmo tempo, cada vez mais polarizado em grandes 

centros urbanos de dimensão mundial, novos desafios se colocam às cidades de média 

dimensão como  Coimbra.

Ao mesmo tempo, novas oportunidades surgem no horizonte. Vivemos um momento chave 

do empreendedorismo em Portugal. Deu-se um ponto de viragem, com um enorme acréscimo 

de visibilidade internacional. Este facto poderá alavancar a atração e fixação de talento e de 

recursos e também facilitar o crescimento e a expansão global das startups portuguesas de 

forma nunca antes vista.

É nossa profunda convicção que o empreendedorismo, a criatividade e a inovação são 

factores cruciais para um desenvolvimento económico e social sustentável. Pretendemos 

potenciar estes fatores verdadeiramente distintivos e impulsionadores da competividade da 

nossa região.

Vamos refrescar a forma como Coimbra comunica. Vamos fortalecer o espírito de comunidade. 

Ambicionamos contribuir para atração de novos recursos que promovam um desenvolvimento 

contínuo e sustentável da nossa região.

Somos integradores, inclusivos e irreverentes. Contribuimos para agregar todos os agentes de 

inovação. Estamos abertos a iniciativas da comunidade. Actuamos de forma informal, com a 

agilidade própria de uma startup.

O futuro constrói-se hoje. Com ação, com iniciativa. Este Manifesto marca um novo 

início. Desde logo, por ser o resultado de um processo de construção coletivo, incluindo 

contribuições de mais de 50 fazedores da região. Agora, desafiamos-te a participar. Está nas 

tuas mãos seres um agente da mudança.

Lê. Assina. Partilha. 

lê. 
assina. 
partilha.



os desafios que nos movem…

… e os compromissos que 
assumimos para os enfrentar



A região de Coimbra é e sempre será inovadora. É imperioso comunicar melhor a sua 

capacidade única de gerar conhecimento e de se reinventar através da aplicação desse 

conhecimento.

Conquistar um amplo reconhecimento externo desta realidade, criará valor para todos os 

agentes – indivíduos, empresas e instituições – reforçando a sua credibilidade e a 

sua competitividade.

 1.1 Congregar a divulgação de todas as novidades, sucessos, marcos-chave e eventos sobre 

  empreendedorismo e inovação da região.

 1.2 Estabelecer e reforçar redes e canais de comunicação nacionais e internacionais de relevo, 

  facilitando o acesso da comunidade a esses canais.

 1.3 Criar conteúdos inovadores e arrojados de promoção do ecossistema e disseminá-los 

  amplamente.

 1.4 Promover o mapeamento e a recolha de métricas do ecossistema, de todos os seus 

  agentes e de todas as suas valências, com o intuito de facilitar o acesso externo a 

  informação local.

 1.5 Identificar e criar uma rede de interlocutores representativos da cultura de inovação 

  da região – os nossos embaixadores!

comunicação
desafio 1



dinamização
desafio 2

O dinamismo da comunidade empreendedora é fundamental para propagar os valores da região, 

pela ousadia e pela irreverência com que a comunidade pode trabalhar e que as instituições não 

podem assumir.

A complementaridade e a sintonia entre as iniciativas da comunidade e as iniciativas de génese 

institucional permitirão dar um novo impulso a Coimbra.

Proporcionar enquadramento e sustentabilidade aos movimentos de base, permitirá que possam 

gerar interações mais significativas e contínuas no tempo e, assim, alcançar todo o seu potencial.

 2.1 Promover encontros regulares de partilha de conhecimento e de networking, que 

  reforcem o sentido de comunidade.

 2.2 Realizar, pelo menos, um evento anual do ecossistema com cariz nacional.

 2.3 Fomentar, pelo menos, um evento anual de âmbito internacional num setor de 

  relevo para a região.

 2.4 Associar-se a atores dinâmicos da região para fortalecer as ações que desenvolvem  

  por iniciativa própria através da integração na visão comum e no âmbito generalizado 

  do ecossistema. 

 2.5 Promover a sustentabilidade das actividades da comunidade através do fomento da 

  interacção entre diferentes tipos de agentes – comunidade, empresas, instituições 

  e governação.



crescimento
desafio 3

Promover um desenvolvimento sustentável através da atração contínua de novos recursos.

Pioneira no empreendedorismo de base científica em Portugal, a região de Coimbra alcançou 

resultados notáveis. Encontrando-se numa fase de avançada maturação, é necessário continuar 

a atrair novos recursos, de fora da região, para perpetuar a expansão do ecossistema.

Num mundo cada vez mais global e competitivo, o acesso a recursos fundamentais como 

capital e talento reveste-se de crescente dificuldade para os empreendedores e as startups fora 

das grandes metrópoles mundiais. Coimbra não pretende ser Silicon Valley, nem Londres, nem 

Berlim, nem sequer Lisboa. Pretende competir globalmente com as cidades inovadoras de média 

dimensão.

Só vencendo o desafio da constante renovação de recursos será possível manter a evolução do 

ecossistema e ir gerando novas vagas de crescimento económico e social na região.

 3.1 Fomentar a especialização setorial e a consolidação dos factores distintivos da região 

  como estratégia para alcançar novos recursos, de forma mais célere e mais focada.

 3.2 Envolver-se em atividades novas ou já existentes que incluam a abertura de novos canais 

  de acesso a talento, capital ou mercados.

 3.3 Dinamizar a rede de embaixadores e de embaixadores num sentido duplo, funcionando 

  como portas de entrada na região e como pontos de acesso ao mundo exterior.



os princípios que
  nos orientam Abertos a toda a comunidade, estamos disponíveis para potenciar iniciativas locais com 

isenção e que visem criar mais valor para todos.

Pretendemos ser uma entidade agregadora dos agentes de inovação e 

empreendedorismo da região, acrescentando valor e fortalecendo o ecossistema.

Acreditamos na capacidade única de inovar e atuamos de maneira informal com a 

agilidade e a ousadia características de uma startup.



quero ser alpha!
http://alphacoimbra.com/alpha/manifesto/

http://alphacoimbra.com/alpha/manifesto/
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