
Newsletter 3 Tittan: Abril-Setembro 2017

¡O PROXECTO TITTAN SEGUE AFONDANDO!



A poboación europea está envellecendo rapidamente. A Idade Media Europea xa é a 
máis alta do mundo e espérase que o número de persoas con 65 anos ou máis se triplique a 
mediados do século, do 14% en 2010 ata o 25% en 2050. Os avances da ciencia e tecnoloxía
contribúen a prolongar a vida das persoas, pero lamentablemente, ata agora, eso non 
significa que sexan máis saudables.

O envellecemento combinado coa diminución das taxas de natalidade causa moitas 
preocupación especialmente nas rexións periféricas da UE onde o custo é aínda maior, 
caracterizado por taxas máis elevadas de envellecemento (que a media europea), con 
poboación dispersa e migración das xeracións máis novas. Estimase que gastan ó redor do 
40-50% dos seus recursos públicos nos seus sistemas de saúde. A estratexia Europa 2020 
para un crecemento intelixente, sostible e inclusivo, subliña a necesidade de promover 
políticas de envellecemento activo. Os debates sobre a UE confirmaron o valor da 
innovación para superar estes retos futuro.

O proxecto europeo TITTAN pretende abordar este reto a través da creación dunha 
rede de intercambio de transferencia de tecnoloxía e innovación para o envellecemento, e 
así mellorar a calidade e o rendemento dos sistemas europeos de saúde rexionais. Baixo a 
coordinación da ACIS, as organizacións participantes doutras sete rexións europeas son: o 
País Vasco (España), Escocia (Reino Unido), Lombardia (Italia), Saxonia (Alemaña), Baixa 
Silesia (Polonia) e Almere (Países Baixos). O intercambio de boas prácticas poden impulsar 
o deseño, adopción e utilización con base na tecnoloxíca de produtos e solucións 
innovadores para este problema. O consorcio TITTAN comparte boas prácticas para 
promover tres liñas ou áreas temáticas diferentes:
1. Innovación “OUTside-IN”, das empresas nos servizos sanitarios.
2. Innovación “INsite-OUT” , de transferencia de tecnoloxía de servizos sanitarios ó 
mercado.
3. Participación activa dos cidadáns na xestión do envellecemento activo e saudable, 
“Cidadanía Activa”.

TERCER TALLER INTERREXIONAL

INNOVACIÓN "INsite-OUT”

Amsterdam e Almere do 29 ó 31 de maio

O taller consistiu en tres días de intenso traballo con presentacións das boas prácticas
por parte dos socios de TITTAN e Doa "stakeholders" locais. Ademais, houbo visitas de 
estudo preparadas polo anfitrión, á cidade de Almere, como exemplos de iniciativas 



innovadoras en ambas as cidades, Amsterdam e Almere. A reunión a seguir, foi para 
coordinar e planificar a axenda do proxecto TITTAN para os próximos meses.

Como parte das boas prácticas, presentáronse varios proxectos para intercambiar 
tecnoloxía e coñecemento de vangarda entre todas as rexións. Todos participaron na visita 
de estudo a A-Lab (coa presentación do Consello Económico de Amsterdam), HealthFactory
(incluíndo Big Data Valor Center e Cinnovate), Senior-Live, Who Cares proxecto e Lab 
Data. O último día, revisouse o progreso e o traballo do proxecto TITTAN. o lugar para as 
segundas visitas área temáticas foron planeadas para este semestre, así como próximas 
talleres que serán realizadas en Escocia e Saxonia-centrado na Área temática 3: Cidadanía 
Activa.

Despois do taller do área metropolitana de Amsterdam, o Grupo de Acción 2 
estableceuse (Cidade de Almere e FRRB) o que será responsable da entrega do Informe da 
Acción 2 sobre os resultados das obradoiros 2 e 3 relacionados coa área temática 2: 
Innovación “INsite-OUT”. Ademais, o Grupo de Acción 2 encargarase de coordinar o 
intercambio de experiencias e visitas in situ.



PRÓXIMOS PASOS

O Cuarto Taller Interrexional, estará centrado na primeira parte do Área 
Temática 3 (Cidadanía Activa), e este terá lugar os días 2, 3 e 4 de outubro de 2017 en 
Edimburgo, Escocia.

Durante o cuarto semestre, o equipo de TITTAN poderá realizar visitas individuais 
in situ entre socios, co fin de obter unha comprensión máis profunda das boas prácticas 
seleccionadas.

PARTNERS
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