ESPOmar
REDE DE COOPERAÇÃO PARA O DESENHO DE UM MEIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO TRANSFRONTEIRIÇO SUSTENTÁVEL NA BAÍA
DE CADIZ, COMO OPÇÃO PARA REDUZIR OS RISCOS AMBIENTAIS E PROMOVER A GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS
COOPERATION NETWORK ENGAGED TO THE DESIGN OF A SUSTAINABLE AND CROSS BOARDER MARITIME TRANSPORT IN THE
CADIZ GULF, AS AN OPTION TO REDUCE ENVIRONMENTAL RISKS AND IMPROVE NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
O projeto visa estabelecer uma rede de cooperação em I&D focada no desenvolvimento de um sistema marítimo de transporte transfronteiriço,
sustentável, no Golfo de Cadiz, o qual permita aumentar a conetividade transfronteiriça, a gestão dos recursos naturais, a conservação, proteção,
promoção e desenvolvimento do património natural e cultural.
Como resultado irá contribuir para o aumento do turismo no sentido do crescimento económico sustentável no território. Em particular, devido à análise
de rentabilidade e sustentabilidade do sistema de transporte, o projeto permite uma intensa familiaridade e networking entre os agentes científicos,
económicos e tecnológicos do Algarve e da Andaluzia.
The project intends the establishment of a network of cooperation in R&D focused on the design of a sustainable and cross-border system of maritime
transport in the Gulf of Cadiz, that will help to improve cross-border connectivity, management of natural resources, the conservation, protection,
promotion and development of the natural and cultural heritage.
As a result it will contribute to the increase of tourism, and therefore economic and sustainable growth in the area. Particularly due to the profitability
and sustainability analysis of the transportation system, the project allows an intense familiarity and interesting networking with the Andaluzia and
Algarve science and technological tourism economics agents and territory.
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