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DAFO e CASOS DE ÉXITO

Interlocutores

� 3 Universidades (UDC, USC e Uvigo)

� Clúster de Saúde (36 empresas e organizacións)

� Clúster BIOGA (34 empresas e organizacións)

� Fundación CHUVI

� Fundación Ramón Domínguez

� Fundación Prof. Novoa Santos

� Gradiant

� 3 expertos (deporte e vida saudable, análise de novos servizos 
para persoas maiores e unha asociación de pacientes)
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�C. Sanidade [Sonia Martinez Arca]
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Resumen resultados GT3





DEBILIDADES

�Falta de conexión real entre los distintos actores do sistema de I+D+i: academia-empresa-administración 
pública o que supón unha excesiva dispersión e falta de enfoque multidisciplinar das áreas de 
especialización e falta de aliñamento entre as políticas institucionais

�En xeral, sector produtivo baseado en PEMES/microempresas pouco innovadoras, así como unha escasa 
internacionalización das empresas galegas que se limitan, polo xeral, ao ámbito galego

�Área con excesiva dependencia do sector público

�Tecido inversor pouco potente e pouco investimento rexional público

�Afastamento da oferta formativa superior con respecto ao mercado e falta de grados formativos 
diferenciais con respecto a outras universidades europeas

� Escasa presenza nas titulacións de temas transversais e materias relacionadas coa xestión empresarial e 
doutras organizacións

�Pouca transferencia e capacidade translacional

� Baixa creación de bioempresas a partir de resultados de investigación

�Reducido número de patentes

�Participación en proxectos europeos por debaixo das nosas posibilidades, especialmente como líderes

� Difícil inserción e consolidación laboral dos investigadores. Fuga de cerebros e baixa capacidade de 
atracción de talento internacional

� Ningunha das tendencias tecnolóxicas é disruptiva



AMEAZAS

�Crise económica actual e posible falta de inversión para a implantación destas tendencias

�Diminución de axudas europeas e nacionais para I+D+i

�Redución do financiamento ás infraestruturas de apoio

�Difícil acceso das novas empresas a financiamento para I+D+i e presenza de rexións europeas con máis 
traxectoria de éxitos en proxectos europeos

�Alta competencia global para captar fondos públicos para I+D+i 

�Gran competencia global en torno ás tendencias tecnolóxicas e as áreas de especialización detectadas e 
oferta científica e tecnolóxica

�Dimensión reducida da área comparada con outros polos europeos e mundiais

�No ensino superior do ámbito Saúde, Benestar e Vida o número de graos está sobredimensionado 

�Incógnita sobre a aceptación social das tendencias tecnolóxicas propostas

�Áreas de especialización pouco disruptivas



FORTALEZAS

�Sistema público de saúde con capacidade tractora  (innovación como obxectivo dentro da Estratexia SERGAS 
2014: Plataforma de Innovación Sanitaria) e implicación doutras institucións (GAIN e AMTEGA)

�Plans interdepartamentais  da Xunta como o Plan de Galicia Saudable e a Estratexia de Cronicidade, seguindo 
as directrices da UE 

�Existencia de actores con interese en colaborar neste sector (clústers, asociacións, ONGs...)

�Experiencia en Compra Pública Innovadora

� Ámbito académico con gran produción científica e con potencial de xerar empresas innovadoras

� Masa crítica consolidada de grupos de investigación competitivos a nivel europeo e Campus Vida, así como 
institucións líderes nas tendencias tecnolóxicas identificadas

�Crecemento da participación na captación de fondos públicos (boas conexións internacionais a nivel de 
investigadores concretos

�Infraestruturas científicas competitivas a nivel internacional e ampla oferta de graos, másteres e cursos de 
doutoramento

�Persoal técnico numeroso e ben capacitado

� Apoio financeiro público á solicitude e mantemento de calquera título de propiedade industrial (patentes, 
deseños, marcas

� Boa penetración das TICs en Galicia a través de banda larga

�Materias primas e know-how (alimentación funcional)

�Existencia da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal con potencial como vía de mercado



OPORTUNIDADES

�A especificidade demográfica e poboacional de Galicia

�Plans de Innovación Sanitaria: Hospital 2050 - Innova Saúde e proxectos institucionais como BIOCAPS e 
INNOPHARMA

�A Saúde como liña estratéxica europea e envellecemento identificado como reto no Horizonte 2020. 
Financiamento europeo para I+D+i

�Participación en redes e iniciativas internacionais: European Infrastructure for Translational Medicine
[EATRIS]; (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing [EIP on AHA]; KIC Healthy Living and 
Active Ageing

�Crecente interese da sociedade pola implantación de programas orientados á mellora da saúde e calidade de 
vida

�Novo sistema de contratación pública (Compra Pública Innovadora - CPI)

�RIS3 - Estratexia de Especialización Intelixente en Investigación e Innovación

�Aprender doutras iniciativas que xa están máis avanzadas

�Aforro económico de 1ª magnitude en gasto público a medio/largo prazo

�Posicionarse como líderes en teleasistencia, prevención, autocoidado... E posibilidades de comercializar os 
produtos (TIC, biotech, alimentación) nun mercado global

�Novo marco normativo galego (lei de emprendemento e lei de innovación)

�Consolidación da incorporación das TICs na asistencia sanitaria e oportunidades de introducilo no sector 
sociosanitario

�Mercado de fala hispano-portuguesa



Envellecemento activo e vida 
saudable

Galicia como rexión líder na aplicación das TICs ao ámbito 
do envellecemento activo e a vida saudable e na 
promoción da autonomía persoal

Aposta pola innovación en nutrición como elemento clave 
para unha vida saudable

Galicia como provedor de servizos de alto valor engadido á
industria farmacéutica e biotecnoloxía

Aposta polo desenvolvemento de modelos innovadores de 
prestación de servizos comunitarios e de xeración de 
produtos tecnolóxicos intelixentes que promovan a saúde e 
o benestar a través da práctica regular de actividade física 
de calidade

OBXECTIVOS PROPOSTOS GT3



OBXECTIVOS PROPOSTOS GT3

• As TICs son imprescindibles para poder afrontar os cambios necesarios no sistema de 
saúde e sociosanitario e nos seus modelos de atención ante o envellecemento da 
poboación e o  incremento das enfermidades crónicas, así como para conseguir o 
obxectivo de diminuír a vulnerabilidade das persoas en risco de situación de 
dependencia, promovendo os coñecementos e as condicións necesarias para 
conseguir o aumento e/ou mantemento da capacidade destas persoas para o 
desenvolvemento da súa vida diaria.

• Temas: xestión da información clínica, a implantación efectiva da Historia social única 
e da Historia sociosanitaria, a continuidade asistencial, sistemas de apoio ao 
diagnóstico, xestión de urxencias, sistemas de telerehabilitación, tecnoloxías non 
intrusivas de persoas fráxiles, TICs para a prescrición, avaliación e seguimento do 
exercicio físico, sistemas de adestramento/formación baseados en simuladores 
robóticos e en tecnoloxías hápticas, teleasistencia para enfermos crónicos, servizos e 
contidos sociosanitarios no fogar destinados ao beneficiario e a súa contorna familiar, 
sistemas de axuda a autonomía para diferentes contornas residenciais adaptados as 
persoas maiores…

• Cruce de sectores: Saúde-Benestar-Actividade física - TIC

• DIRIXIDO A: A toda a área de Saúde, Benestar e Vida / Administracións e empresas TIC

Galicia como rexión líder na aplicación das TICs ao ámbito do 
envellecemento activo e a vida saudable e na promoción da 

autonomía persoal



Elementos da cadea de valor nos que se detectaron posibilidades de mellora

Empresas
produtoras

Xeración
coñecemento

Valorización
coñecemento

Empresas
distribuidoras

Recursos endóxenos
Patrimonio

Capital Humano

Clientes en Galicia

Clientes externos

Galicia como rexión líder na aplicación das TICs ao ámbito do envellecemento 
activo e a vida saudable e na promoción da autonomía persoal



OBXECTIVOS PROPOSTOS GT3

• Apoio á xeración dunha estrutura produtiva e de investigación articulada en torno á
nutrición, os alimentos funcionais, nutracéuticos, a alimentación adaptada para 
etapas  e condicións da vida como a terceira idade ou a obesidade, alimentación 
saudable para patoloxías específicas como a diabetes, a hipertensión e en xeral os 
hábitos de vida saudable vinculados á alimentación. Articulando o apoio ao 
desenvolvemento de proxectos de colaboración público-privada en Galicia, 
fomentado o cambio nun sector tradicional con potencial innovador non explotado 
e aproveitando a sólida base académica. 

• Cruce de sectores: Saúde- Benestar- Nutrición- Produción Agroalimentaria -
Industrias alimentarias transformadoras 

• DIRIXIDO A: A toda a área de Saúde, Benestar e Vida / Administracións e empresas 
do sector agroalimentario

Aposta pola innovación en nutrición como elemento clave para unha 
vida saudable



Empresas
produtoras

Xeración
coñecemento

Valorización
coñecemento

Empresas
distribuidoras

Recursos endóxenos
Patrimonio

Capital Humano

Clientes en Galicia

Clientes externos

Elementos da cadea de valor nos que se detectaron posibilidades de mellora

Aposta pola innovación en nutrición como elemento clave para unha vida 
saudable



OBXECTIVOS PROPOSTOS GT3

• Apoio á estruturación dun sistema produtivo e de investigación articulado en torno 
aos servizos para o desenvolvemento farmacolóxico, síntese química, análise 
especializada, xestión e realización de ensaios clínicos, tecnoloxías da información 
aplicadas á xestión de datos, screening de compostos, farmacoxenética e 
farmacoxenómica, medicina personalizada, etc. Fomentando a visibilidade de 
Galicia como polo de prestación destes servizos de alto valor engadido tanto desde 
o ámbito privado como académico e desde unha perspectiva multidisciplinar. 

• Non é tanto un caso de cruce de sectores, mais de agregación de capacidades de 
diversos sectores

• DIRIXIDO A: Área de saúde, principalmente / Empresas do sector farmacéutico e 
biotecnolóxico

Galicia como provedor de servizos de alto valor engadido á industria 
farmacéutica e biotecnoloxía



Empresas
produtoras

Xeración
coñecemento

Valorización
coñecemento

Empresas
distribuidoras

Recursos endóxenos
Patrimonio

Capital Humano

Clientes en Galicia

Clientes externos

Elementos da cadea de valor nos que se detectaron posibilidades de mellora

Galicia como provedor de servizos de alto valor engadido á industria 
farmacéutica e biotecnoloxía



OBXECTIVOS PROPOSTOS GT3

• Deseñar e implementar diferentes modelos e procesos innovadores de 
intervención e prestación de servizos para a:

Promoción comunitaria de hábitos de vida fisicamente activos.

Incorporación do consello e a prescrición de exercicio físico no sistema 
sociosanitario.

• Crear e desenvolver ferramentas tecnolóxicas intelixentes e innovadoras orientadas 
a:

- Facilitar o acceso da cidadanía ao coñecemento dos beneficios da práctica 
regular de Actividade Física para a súa saúde e aos espazos e recursos dispoñibles

- Poñer á disposición dos axentes comunitarios as estratexias, métodos e 
instrumentos para a promoción da Actividade Física Saudable (AFS) e a 
construción de redes conformadas polos axentes sociais, etc.

- Construír contornas que permitan a creación de grupos ou comunidades virtuais 
en tempo real para a realización conxunta de sesións de exercicio físico desde o 
fogar e supervisadas por profesionais, especialmente destinadas a persoas con 
mobilidade reducida ou dificultade de desprazamento.

• DIRIXIDO A: A toda a área de Saúde, Benestar e Vida / Dinamización do sector 
produtivo e de servizos no ámbito da actividade física

Aposta polo desenvolvemento de modelos innovadores de prestación de servizos 
comunitarios e de xeración de produtos tecnolóxicos intelixentes que promovan 
a saúde e o benestar a través da práctica regular de actividade física de calidade



Empresas
produtoras

Xeración
coñecemento

Valorización
coñecemento

Empresas
distribuidoras

Recursos endóxenos
Patrimonio

Capital Humano

Clientes en Galicia

Clientes externos

Elementos da cadea de valor nos que se detectaron posibilidades de mellora

Aposta polo desenvolvemento de modelos innovadores de prestación de 
servizos comunitarios e de xeración de produtos tecnolóxicos intelixentes que 

promovan a saúde e o benestar a través da práctica regular de actividade 
física de calidade


