
Línies Estratègiques:
1. Generar i divulgar continguts científics i culturals exclusius, amb notorietat, i que aporten identitat a cada una de les unitats, sent 
referent en sostenibilitat ambiental.
2. Continuar adaptant el nostre catàleg de productes i servicis de qualitat a les necessitats i expectatives dels nostres clients, i en especial 
a la situació COVID19
3. La innovació i aplicació de solucions tic's en els seus productes/servicis i en les seues relacions amb els clients interns i externs
4. Gestió sostenible i transparent, orientada a l'eficiència i integració de les persones a l'estratègia

Per a la consecució de cada una de les Línies Estratègiques s'han definit els següents objectius estratègics en les diferents perspectives: 
social, econòmica, clients, processos i recursos.

Perspectiva Social:
- S1. Contribuir a l'enriquiment intel·lectual de la societat
- S2. Generar vocacions científiques entre la joventut 
- S3. Contribuir al coneixement i conscienciació de la societat sobre desenrotllament sostenible
- S4. Posar en valor l'arquitectura de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències
- S5. Conscienciar a la societat en l'ús de noves tecnologies
- S6. Millorar la percepció que tenen totes les parts interessades sobre CACSA, en especial en matèria de seguretat higiénicosanitària
- S7. Incrementar l'acció social de CACSA orientada als ODS de l'àmbit social i en especial en la igualtat de gènere

Perspectiva Econòmica:
- E1. Minimitzar l'impacte del COVID19 en els ingressos per línia de negoci 
- E2. Gestió eficient dels recursos econòmics

Perspectiva Clients:
- C1. Mantindre la satisfacció del client
- C2. Augmentar la fidelització del client local
- C3. Atraure al públic jove
- C4. Integrar l'oferta de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències en els productes turístics-Hospitalitat Mediterrània
- C5. Mantindre la imatge de CAC des del punt de vista de Turisme de Qualitat i Turisme segur.

Perspectiva Processos:
- P1. Generar continguts nous, transversals i segurs, amb especial èmfasi en matèria de sostenibilitat ambiental/canvi climàtic  
- P2. Promoure la col·laboració amb institucions científiques, educatives i culturals
- P3. Ser plataforma de divulgació dels avanços científics, destacant els del territori de la Comunitat Valenciana
- P4. Dissenyar i implementar sinergies amb AVANQUA I CAIXAFORUM (experiències i continguts)
- P5. Garantir que l'Oceanogràfic està alineat amb l'estratègia de CACSA
- P6. Potenciar i dotar de singularitat l'activitat secundària i complementària, dinamitzant els espais exteriors
- P7. Digitalització de CAC (edifici, experiències, continguts)
- P8. Gestió per processos: actualitzar processos i millora contínua
- P9. Millorar la gestió ambiental de la nostra activitat orientada als ODS d'àmbit ambiental, amb una inversió i despeses ecoeficients
- P10. Millorar la comunicació interna i coordinació

Perspectiva Recursos:
- R1. Integrar els avanços tecnològics i les TIC- s en els processos (gestió interna), amb especial èmfasi en el teletreball
- R2. Impulsar un sistema de gestió de persones igualitari
- R3. Gestionar el canvi i crear cultura d'empresa orientada a l'estratègia
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