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TBTI News and Updates November 2016 

 

 

 
1) TBTI cluster sobre Mulheres e Gênero está 

aceitando inscrições 
 

O recém lançado núcleo 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 respostas às 

mundanças globais 

O próximo TBTI webinar, entitulado ‘Global change 
responses in small-scale fisheries’ está marcado para 
Quinta-feira, 1º de DEzembro às 10:30 AM Eastern 
Daylight Time (EDT)*. Os palestrantes serão Alida 
Bundy, coordenadora do TBTI cluster (Fisheries and 
Oceans Canada), e Manuel Muntoni, Pesquisador Sênior 
do TBTI (Memorial University). 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 video, pode ser encontrada aqui. 

* Clique aqui para conferir o horário local.  

 

  
1) ISSF – pedido de contribuições 

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

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
http://toobigtoignore.net/opportunity/8556/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinar-archive/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
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O e-book irá permitir que os leitores examinem facilmente 
as características das diferentes pescarías 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, aqui. 
 

 

 

 

 
2) E-book fotográfico:: The meaning of small - Diverse 

values of SSF  
 
Pedido de contribuições   
 
TBTI está pedido 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 contribuições é 15 de Dezembro de 
2016. Se você está interessado em ser um dos autores 
nesse e-book fotográfico, clique aqui.  
 

  
3) Nova publicação do TBTI e membros 

 
Artigo: A Bottom-Up Understanding of IUU Fishing in 
Lake Victoria  
 

No artigo ‘A Bottom-Up Understanding of IUU Fishing 
in Lake Victoria’ escrito pelo estudante do TBTI Joseph 
Luomba, Diretora do Projeto TBTI Ratana Chuenpagdee 
e pelo coordenador de cluster Andrew Song, os 
autores argumentam que a persistência da pesca INN 
no Lago Victoria poderia ser devido a imagens 
diferentes que os interessados têm sobre a situação, 
ao invés da falta de competência da gestão. O artigo 
também explora as intervenções governamentais que 
podem contribuir para combater a pesca INN no Lago 
Victoria e noutros locais. 
 
 

http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/diverse-ssf-values/
http://toobigtoignore.net/photo-e-book-the-meaning-of-small-diverse-values-of-ssf/
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/10/1062/html
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/10/1062/html
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4) Relatório de atividades do TBTI  

 
TBTI no Oceana Canada’s science symposium, 26 de 
October de 2016 em Ottawa, Canada 

 
Vários membros do TBTI, incluindo Dr. Ratana 
Chuenpagdee, Dr. Daniel Pauly, e Dr. Rashid Sumaila 
palestraram no Oceana Canada Science Symposium 
sobre ‘Rebuilding Abundance: Restoring Canada’s 
Fisheries for Long-Term Prosperity’. O foco do 
simpósio foi discutir maneiras de alcançar um future 
sustentável para os peixes e as pescarias Canadenses.  
 
Para um resumo dos destaques, clique aqui. 
 

  
5) Outras Novidades e Anúncio 

 
Word Fisheries Day, 21 de November  

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 de bacalhau em Newfoundland 
e Labrador, Canada, ocorrerá dia 21 de Novembro na sede 
do TBTI em St. John’s, Canadá. 

Venha ao evento em St. John’s ou promova o seu própio 
evento do World Fisheries Day! Nos envie uma nota sobre 
o seu evento e nós iremos 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.  

 

  
6) Próximo evento  

Conferência MARE ‘People and the Sea IX’, 
5-7 de Julho de 2017, Amsterdam, Holanda  

As inscrições para contribuição para a conferência MARE 
"People and the Sea IX" estão abertas. O tema deste ano é 

http://www.oceana.ca/en
http://toobigtoignore.net/tbti-at-the-symposium-on-restoring-canadas-fisheries/
http://toobigtoignore.net/opportunity/world-fisheries-day/
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Dealing with Maritime Mobilities. A conferência irá 
explorar a natureza das mobilidades marítimas e as 
formas como o clima e as alterações ambientais, o 
desenvolvimento econômico e as actividades marítimas 
estão afectando a sua direção e volume. 

O prazo de submissão para painéis, propostas de artigos e 
outros formatos da conferência é 31 de janeiro de 2017. 
Para mais detalhes, clique aqui. 

 

 

 
7) Parabéns  

Joeri Scholtens, coordenador do TBTI cluster 
‘Transboundary Interactions’, recentemente defendeu 
recentemente a sua dissertação centrada na reprodução 
da marginalidade da pesca artesanal no contexto de 
uma disputa de pesca transfronteiriça entre a Índia e o 
Sri Lanka. Atualmente, é pesquisador pós-doutorado na 
Universidade de Amsterdã e afiliado ao Centro de 
Pesquisa Marítima. Parabéns, Joeri! 

 
Para saber mais sobre a Joeri 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toobigtoignore.net/mare-people-and-the-sea-ix-conference-call-for-contribution/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transboundary-interactions/
http://toobigtoignore.net/members/joeri-scholtens/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca
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