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TBTI News and Updates October 2016 

TBTI Novidades e Atualizações Outubro 2016 
 

 

 

 
1) Novo TBTI cluster sobre Mulheres e Gênero! 

 
O recém-lançado grupo de pesquisa ‘Women & 
Gender’ está aceitando inscrições! Por favor, visite a 
página do cluster no site do TBTI para mais detalhes 
sobre o cluster e como participar.  

  
2) Próximo TBTI webinar sobre ‘Mulheres e Gênero na Pesca 

Artesanal’ 

O próximo TBTI webinar, entitulado ‘Gendered Coasts’ 
está marcado para Terça-feira, 1º de Novembro às 10:30 
AM Eastern Daylight Time (EDT)*. Os palestrantes serão 
os coordenadores do cluster Katia Frangoudes (Université 
de Bretagne Occidentale, France), Siri Gerrard (The Arctic 
University of Norway, Norway)  e Danika Kleiber, (Pacific 
Island Fisheries Sciences Centre & Joint Institute for 
Marine Atmosphere Research, USA). Mais informações 
sobre como participar estão disponíveis no nosso 
website. 

Se você gostaria de recomendar um assunto ou 
palestrante para os próximos TBTI webinars, por favor 
envie a sua sugestão para toobigtoignore@mun.ca. Uma 
lista completa dos webinars anteriores, incluindo 
gravações em vídeo, podem ser encontradas aqui. 

*Observe a mudança no horário de início do webinar. 
Click aqui para conferir o horário local.  

 

  
3) ISSF – pedido de contribuições 

  
Contribua para próximo e-book entitulado ISSF Small-
Scale Fisheries Profiles que exibirá os SSF Profiles criados 

http://toobigtoignore.net/opportunity/next-tbti-webinar-on-women-and-gender-november-1/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinar-archive/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
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através do ISSF. O SSF Profile é projetado para destacar as 
principais características de uma pescaria em particular, 
permitindo aos usuários aprender mais sobre a pesca 
artesanal ao redor do mundo. 
 
O e-book irá permitir que os leitores examinem facilmente 
as características das diferentes pescarias artesanais. O 
Volume 1 será dividido nas seguintes quatro seções 
baseadas em regiões: Ásia e Oceania, Europa, América do 
Norte, e América Latina e Caribe. 
 
Para mais informações sobre a publicação e como 
contribuir, clique aqui. 
 

 

 

 

 

 
4) Você sabe como a pesca artesanal é afetada pelas 

mudanças ambientais, climáticas e/ou de outros tipos? 
 
Pedido por estudos de caso 

 
O cluster TBTI ‘Global Change Responses’ está solicitando 
contribuições de estudos de caso sobre pesca artesanal 
afetadas por qualquer tipo de mudanças, locais ou 
grande escala, relacionadas ao clima ou outras 
(relacionadas ao ambiente, economia, mercado ou 
legislação). As contribuições farão parte de uma edição 
especial de uma revista científica com o objetivo de 
melhorar o entendimento sobre a susceptibilidade destas 
pescarias às mudanças globais. O prazo limite para 
submissão é 15 de Novembro de 2016. 
 
O cluster ‘Global Change Responses’ está também 
conduzindo um ‘rapid assessment’ de como a 
pesca artesanal responde às mudanças climáticas. 
Para descobrir mais sobre e como participar, 
clique aqui. 

http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/global-change-responses/
https://docs.google.com/forms/d/1sqyI8qOkwJ_tK1KoON2mIV4UxXJcE4--qJSexf8Jd_M/edit
http://toobigtoignore.net/call-for-contribution-global-changes-in-small-scale-fisheries/
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5) Futuro e-book fotográfico: The meaning of small - 

Diverse values of SSF  
 
Pedido de contribuições   
 

 
TBTI está solicitando contribuições para um futuro e-book 
fotográfico sobre a diversidade de valores na pesca 
artesanal. O volume fala diretamente do TBTI cluster 
‘Diverse SSF Values’, que advoga por um melhor 
entendimento e maior conhecimento sobre os valores da 
pesca artesanal. 
 
O prazo limite para envio de contribuições é 15 de 
Dezembro de 2016. Submissões até o dia 15 de Novembro 
de 2016 serão incluídas em uma apresentação especial 
durante o  World Fisheries Day event a ser realizado na 
Memorial University of Newfoundland, em St. John’s, 
Canada. 

 
Se você está interessado em ser um dos autores nesse e-
book fotográfico, clique aqui. 
 

 

 
6) Nova publicação do TBTI e membros 

 
Artigo: Fishing for the future: An overview of challenges 
and opportunities 
 
No artigo ‘Fishing for the future: An overview of 
challenges and opportunities’ escrito pelo coordenador 
do TBTI cluster ‘Economic viability‘ Rashid Sumaila e 
seus colegas Christophe Bellmann e Alice Tipping, os 
autores fazem um levantamento do estado atual e 
maiores tendências da pesca global; das dimensões 
ambientais e sociais das pescarias; e explicam como a 
comunidade internacional tem tentado atender aos 
desafios políticos associados com os oceanos e a pesca.  

http://toobigtoignore.net/research-cluster/diverse-ssf-values/
http://toobigtoignore.net/opportunity/what-will-you-be-doing-on-the-world-fisheries-day/
http://toobigtoignore.net/photo-e-book-the-meaning-of-small-diverse-values-of-ssf/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16000087
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16000087
http://toobigtoignore.net/research-cluster/economic-viability/
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7) Informe de atividades TBTI 

 
TBTI no IUCN World Conservation Congress, Havaí, 1-10 
de Setembro de 2016 

Vários membros do TBTI co-organizaram um ‘Knowledge 
Café’ no Congresso IUCN em torno do conceito de 
identificação de cenários ‘win-win’ relacionados com 
conservação de peixes de água doce, segurança alimentar, 
e meios de vida. 

Para um resumo dos destaques, clique aqui.  
 

  
8) Outras Novidades e Anúncios 

 
Word Fisheries Day, 21 de Novembro 

Esse ano, o TBTI está marcando o Dia Mundial da Pesca 
com um evento público com o tema ‘ReCODnecting: 
Renew, Reimagine and Revitalize’. O evento, que será 
focado no futuro da pesca do bacalhau em Newfoundland 
e Labrador, Canada, ocorrerá na sede do TBTI em St. 
John’s, Canadá. 

O que você fará para o World Fisheries Day?   

O TBTI convida a todos para celebrar o World Fisheries 
Day. Venha ao evento em St. John’s ou promova o seu 
próprio evento do World Fisheries Day! Organize uma 
reunião aberta ao público, workshop, exibição; promova 
um ‘Great Fish for a Change' ou um ‘Great Fish Recipe 
Challenge’. Nos envie uma nota sobre o seu evento e nós 
anunciaremos nas redes sociais. Não esqueça de usar a 
hashtag #WorldFisheriesDay. 

Vamos fazer desse dia uma verdadeira celebração da 
pesca artesanal! 

Para mais detalhes sobre o TBTI World Fisheries Day 
event, clique aqui.  

 

http://toobigtoignore.net/discussion-on-freshwater-fish-conservation-food-security-and-livelihoods-at-iucn-2016/
file:///D:/miguel/MUN/TBTI/Random/Digest%20translations/toobigtoignore.net/great-fish-for-a-change-initiative/
http://toobigtoignore.net/great-fish-challenge/
http://toobigtoignore.net/great-fish-challenge/
http://toobigtoignore.net/opportunity/what-will-you-be-doing-on-the-world-fisheries-day/


 
 
 

 5 

  
Próximo evento 

 
Oceana Canada’s science symposium, 26 de Outubro 
de 2016, Ottawa, Canada. 

 
Oceana Canada está realizando um simpósio sobre 
Rebuilding Abundance: Restoring Canada’s Fisheries 
for Long-Term Prosperity. O foco do simpósio é 
discutir caminhos para um futuro sustentável para os 
peixes e pescarias do Canada. A palestra principal será 
realizada pelo Dr. Daniel Pauly. Os membros do TBTI, 
Dra. Ratana Chuenpagdee e Dr. Rashid Sumaila estão 
entre os palestrantes convidados. 
 
Para mais informações sobre como participar do simpósio, 
clique aqui.  
 

 

 
Bem vinda  

 
Mirella de Oliveira Leis é a nova Pesquisadora Assistente 
no TBTI. Ela começou sua carreira como Oceanógrafa na 
Universidade Federal do Paraná e recentemente recebeu 
o título de Mestre em Geografia pela Memorial 
University of Newfoundland, Canadá. 
 
Para saber mais sobre a Mirella e seu trabalho, clique 
aqui. 

  
 

Se você tem qualquer comentário ou feedback que você 
gostaria de compartilhar conosco, envie um email para 
toobigtoignore@mun.ca. Também sugerimos que você 
visite nosso website para encontrar mais informações 
sobre o projeto e como participar. 

 
 

 

Vesna Kerezi  
TBTI Project Manager 
toobigtoignore@mun.ca 

 

Memorial University of Newfoundland  St. John’s, NL A1B 3X9, Canada  E-mail: toobigtoignore@mun.ca  toobigtoignore.net 

 

http://www.oceana.ca/en
http://toobigtoignore.net/opportunity/tbti-participating-at-the-oceana-canadas-science-symposium-on-restoring-canadas-fisheries-for-long-term-prosperity/
http://toobigtoignore.net/members/mirella-de-oliveira-leis/
http://toobigtoignore.net/members/mirella-de-oliveira-leis/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

