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TBTI Notícias e Atualizações - Setembro de 2016 

 

 

  
1) Novo grupo de pesquisa do TBTI sobre 

Mulheres e Gênero!  
 

O grupo de pesquisa “Women and Gender” 
recentemente lançado está aberto para receber novos 
membros! O grupo de pesquisa pretende documentar 
a situação atual de assuntos relacionados a mulheres e 
gênero na pesca de pequena escala, encorajar pesquisa 
e publicações internacionais sobre mulheres e gênero, 
e contribuir para as Diretrizes para Pesca de Pequena 
Escala no desenvolvimento de uma agenda de políticas 
públicas dedicadas a mulheres e gênero.  
 
Por favor, visite a página do grupo de pesquisa  no site 
do TBTI para mais detalhes sobre o grupo de pesquisa 
e sobre como participar. 

 

  
2) Próximo webinar do TBTI sobre Pesca de Pequena Escala em 

Águas Interiores 

O próximo webinar do TBTI, entitulado ‘Inter-sectoral 
governance of inland SSF’, está agendado para Segunda-
feira, 3 de Outubro, às 8 horas da manhã (EDT)*. Os 
palestrantes serão os coordenadores do grupo de 
pesquisa do TBTI Andrew Song (James Cook University, 
Austrália), Shannon Bower (Carleton University, Canada) 
e Steven Cooke (Carleton University, Canadá). Mais 
informações sobre como participar do webinar estão 
disponíveis em nossa página online.  

Caso queira recomendar um tópico ou um palestrante 
para os próximos webinars do TBTI, por favor envie sua 
sugestão para toobigtoignore@mun.ca.  

Uma lista completa de webinars passados, incluindo 
registros em vídeo, pode ser encontrada aqui. 

*Favor notar a mudança no horário de início de 1 da 
tarde para 8 da manhã (EDT).   

 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
http://toobigtoignore.net/opportunity/next-tbti-webinar-on-inland-ssf-october-3/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinar-archive/
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3) ISSF – Chamada para contribuições  

  
Contribua para três novas camadas do ISSF: 
‘Experiências’, ‘Estudos de Caso’ e ‘Capacitação’. 
Compartilhe suas histórias sobre Pesca de Pequena Escala 
na camada de ‘Experiências’ do ISSF ou providencie 
informações sobre um estudo de caso específico através 
da camada ‘Estudos de Caso’.  O conjunto de dados sobre 
‘Capacitação’ é uma fonte para Pescadores e instituições 
associadas à pesca compartilharem o que dispõem ou 
necessitam em termos de capacitação em diferentes 
áreas.  
 
Para mais informações sobre essas e outras atualizações 
no ISSF, clique aqui.  

 

  
4) Novas publicações do TBTI e membros 

 
a) Artigo: ‘Urban harvests -  food security and local fish 

and shellfish in Southcentral Alaska’   

O TBTI tem o prazer de apresentar o primeiro artigo da 
nova publicação especial sobre ‘Fisheries and Food 
Systems: Cross-pollinations and Synthesis’. A 
publicação, desenvolvida através do grupo de pesquisa 
do TBTI ‘Fish as Food’, tem como editores Ratana 
Chuenpagdee , Moenieba Isaacs, e Philip Loring.   
 
O artigo, escrito por Hannah L. Harrison e Philip A. 
Loring, examina os potenciais impactos da pesca 
commercial orientada à exportação e da pesca 
recreativa orientada ao turismo na segurança 
alimentar do Alasca.  
 
Para fazer o download do artigo, clique aqui. 
 

 

https://dory.creait.mun.ca/details/experiences/3048/#https://dory.creait.mun.ca/details/experiences/3048/
https://dory.creait.mun.ca/details/casestudy/3174/
https://dory.creait.mun.ca/details/capacity/1665/
https://dory.creait.mun.ca/details/capacity/1665/
http://toobigtoignore.net/issf-call-for-contributions/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/07/Fisheries_as_Food_Cluster_Call_for_contributions-special-issue.pdf
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/07/Fisheries_as_Food_Cluster_Call_for_contributions-special-issue.pdf
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/article-urban-harvests-food-security-and-local-fish-and-shellfish-in-southcentral-alaska/
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b) Livro: Global Atlas of Marine Fisheries - A critical 

appraisal of catches and ecosystem impacts 

O Atlas Global da Pesca Marinha, editado pelos 
parceiros do TBTI Daniel Pauly e Dirk Zeller, é o 
primeiro e único livro a fornecer dados sobre captura 
pesqueira para cada país de forma precisa. Essa 
informação inovadora foi coletada de fontes 
independentes pelos principais especialistas em pesca 
do mundo.  
 
Para mais informações sobre o livro, clique aqui. 

  
5) Relatório de Atividades do TBTI   

 
a) TBTI no 11º Asian Fisheries and Aquaculture Forum 

(AFAF) em Bangkok, 4-6 de Agosto , 2016 

O TBTI organizou duas sessões especiais no 11º AFAF: a 
primeira sessão, entitulada ‘Current Governance Issues in 
the Inland Fisheries of the Asia Pacific’ foi organizada 
pelo grupo de pesquisa do TBTI ‘Inland Fisheries’. A 
segunda sessão, sobre ‘Small-scale and Food Security: 
Cross Pollination and Synthesis’, foi organizada pelo 
grupo de pesquisa do TBTI ‘Fish as Food’.  
 
Um resumo dos pontos principais está disponível aqui. 
 

 

 

 
b) Simpósio do TBTI sobre ‘Small-Scale Fisheries in Asia-

Pacific Region and Beyond’ na província de 
Kanchanaburi, Tailândia, 6-9 de Agosto, 2016 

O TBTI organizou um simpósio de três dias com foco 
em aspectos da pesca de pequena escala relevantes 
para a região da Ásia-Pacífico, particularmente 
relacionados à pesca em águas interiores, valores do 
pescado para a segurança alimentar, gênero na pesca, 
e respostas de comunidades às mudanças globais. O 
simpósio constituiu uma oportunidade para 
desenvolver um programa de pesquisa e capacitação 
necessário para promover uma pesca de pequena 
escala sustentável e para a implementação das 
Diretrizes para a Pesca de Pequena Escala na região e 
em outros locais.  

http://toobigtoignore.net/new-book-global-atlas-of-marine-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/tbti-special-sessions-on-ssf-at-the-11th-asian-fisheries-and-aquaculture-forum/
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
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Um resumo dos pontos principais está disponível aqui. 
  

 

 
c) O TBTI participou do congresso ‘FishAdapt: Global 

Conference on Climate Change Adaptation for Fisheries 
and Aquaculture’ em Bangkok, Tailândia, 8-10 de Agosto 
de 2016  
 

No dia 10 de Agosto, 20 participantes atenderam uma 
sessão especial do TBTI sobre ‘Climate change in small-
scale fisheries: Vulnerability, adaptive capacity and 
responses’. A sessão buscou aprimorar o conhecimento 
acerca da vulnerabilidade de comunidades de pesca de 
pequena escala às mudanças climáticas, como eles 
respondem a diferentes tipos de mudanças e estressores, 
e quais fatores, condições, instrumentos e ferramentas 
permitem que comunidades de pesca de pequena escala 
possam lidar e se adaptar a estas mudanças.   

 
Um resumo dos pontos principais está disponível aqui. 

  
6) Outras Notícias e Anúncios 

 
Chamada para contribuições  

O ‘FAO SSF Umbrella Programme’abriu chamada para 
estudos de caso com a finalidade de investigar e 
compartilhar boas práticas, assim como promover 
pesquisa participativa. Os estudos de caso devem 
tratar de preocupações em relação a pescadores(as) 
artesanais, trabalhadores(as) da pesca e/ou suas 
comunidades e conectar aos conteúdos e áreas 
temáticas das Diretrizes para Pesca de Pequena Escala.  

Para detalhes sobre a chamada, clique aqui.  

 

  
Próximo evento 

 
Simpósio Científico da Oceana Canadá, 26 de Outubro 
de 2016 em Ottawa, Canadá 

 
Oceana Canada está organizando um simpósio 
científico sobre ‘Rebuilding Abundance: Restoring 
Canada’s Fisheries for Long-Term Prosperity’. No 
Simpósio, especialistas Canadenses e Internacionais 
em ciência, gestão, política, legislação, equidade social, 
economia, e conhecimento tradicional irão se reunir 

http://toobigtoignore.net/tbti-held-a-symposium-on-small-scale-fisheries-in-asia-pacific-region-and-beyond/
http://toobigtoignore.net/fishadapt-special-session-report/
http://toobigtoignore.net/the-fao-ssf-umbrella-programme-call-for-contribution/
http://www.oceana.ca/en
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com a intenção de criar um futuro sustentável para a 
pesca e o pescado no Canadá. A Diretora do Projeto 
TBTI, Ratana Chuenpagdee, é uma das palestrantes 
convidadas.  
 
Para mais detalhes sobre como participar do simpósio, 
clique aqui.  
 

  
Parabéns 
 

a) ‘Ocean Frontier Institute’ – Um novo eixo 
international para Ciências Oceânicas   

The Ocean Frontier Institute (OFI) é uma parceria 
histórica entre a Dalhousie University, Memorial 
University of Newfoundland, e a University of Prince 
Edward Island que foi oficialmente anunciada no dia 6 
de Setembro de 2016.  

O OFI será a primeira organização de pesquisa 
transnacional da região do Atlântico Norte a reunir 
pesquisadores e instituições de elite de todo o mundo 
para compreender nossos oceanos e criar soluções 
seguras e sustentáveis para seu desenvolvimento. 

A Dr. Ratana Chuenpagdee é uma dentre os 10 
pesquisadores responsáveis por esta iniciativa. Ela irá 
liderar pesquisa em Ciências Sociais em uma gama 
assuntos, desde a saúde dos ecossistemas, a pesca 
sustentável e governança oceânica.  

Para mais detalhes, visite a página online do TBTI.  

 

 

 
b) Joseph Luomba, aluno de Mestrado do TBTI  
 

Nós gostaríamos de parabenizar o aluno de Mestrado 
do TBTI Joseph Luomba pela finalização com sucesso 
de seu programa e conquista do título de Mestre. Sua 
dissertação é entitulada ‘Illegal Unreported and 
Unregulated (IUU) Fishing as a Governability Problem: 
A Case Study of Lake Victoria Tanzania'. Joseph estava 
estudando na Memorial University sob orientação da 
Dr. Ratana Chuenpagdee.  

http://toobigtoignore.net/opportunity/tbti-participating-at-the-oceana-canadas-science-symposium-on-restoring-canadas-fisheries-for-long-term-prosperity/
http://www.dal.ca/research/centres_and_institutes/ofi.html
http://toobigtoignore.net/7794-2/


 
 
 

 6 

 

 
Boas-vindas  

 
Eva Coronado é aluna de doutorado do Centro de 
Pesquisa e Estudos Avançados do Instituto Nacional 
Politécnico em Mérida, México. Ela está atualmente 
inscrita na Memorial University of Newfoundland como 
estudante de pós-graduação visitante com o TBTI. Bem-
vinda à bordo, Eva!  
 
Para descobrir mais sobre Eva e seu trabalho, clique aqui.  
 

  
Caso tenha quaisquer comentários ou opiniões que queira 
compartilhar conosco, envie-nos um email para 
toobigtoignore@mun.ca. Nós também o encorajamos a visitar nossa 
página online para saber mais sobre o projeto e como se envolver. 

 
 

Vesna Kerezi  
Coordenadora Assistente do TBTI  
toobigtoignore@mun.ca 

 

 

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

http://toobigtoignore.net/members/eva-coronado/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

