PROXECTO ACTIVAGE
ACTIVAGE (ACTivating InnoVative IoT smart living environments for
AGEing well)

LIGAZÓNS
ASOCIADAS
Sitio oficial do proxecto

Blog do proxecto
Activage-Galicia
Participa en Activage

REDES SOCIAIS
Twitter
Facebook-Proxecto

Galicia, con mais de 2.8 millóns de cidadáns ten un dos mais alta porcentaxe de
maiores da unión europea, cunha taxa cada vez maior de enfermidades
crónicas.

LinkedIn

O Servizo Galego de Saúde está a impulsar o fomento da innovación dirixida a
mellorar a atención no paciente apoiándose nas tecnoloxías da información.

PROXECTOS
ASOCIADOS

O proxecto ACTIVAGE, mediante un ecosistema europeo interoperable e aberto
da internet das Cousas (LoT, Internet of things), permitirá o despregamento e
operación a gran escala do solucións e servizos baseados en LoT de Active &
Healty Aging.

TELEA-ACTIVAGE: Guía
Cidadán

Os principais obxectivos sociais deste proxecto piloto son:
Aumentar a seguridade das persoas maiores, permitir a súa continuidade na
súa propia contorna de vida e a mellora das súas relacións sociais.
Reducir o impacto negativo da deterioración física e / ou cognitivo das persoas
de máis de 60 anos de idade con enfermidades crónicas para continuar coas
súas actividades diarias.
Mellorar os estilos de vida saudables das persoas maiores de 60 anos
Reducir a carga crecente de enfermidades crónicas non transmisibles
Mellorar a calidade de vida e o estado de saúde en pacientes con
enfermidades crónicas.
Neste proxecto, participan de forma colaborativa o Servizo Galego de Saúde,
Televés, Cruz Roja Española, Fundación Vodafone, Fundación Tecsos e a
Universidad Politécnica de Valencia

18/07/2017 - A Xunta colabora con Cruz Vermella e
Televés no desenvolvemento de servizos de
teleasistencia avanzada na Comunidade
21/09/2017 - O proxecto Activage avanza en Galicia
Entrevista ao coordinador do proxecto Germán
Gutiérrez
Germán Gutiérrez, como Coordinador do Proxecto ACTIVAGE,
foi entrevistado nun programa de radio a nivel nacional.

15/11/2017 - ACTIVAGE Galicia arrinca hoxe a súa fase
piloto no showroom tecnolóxico da Corporación Televés
01/12/2017 - Artigo sobre ACTIVAGE na Revista
'Perspectiva', da Axencia Española de Innovación -CDTI
Ligazón á revista completa

