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TBTI News and Updates December 2016 

 

  
1) Nova série de webinars em 2017     

A série de webinars de 2016 foi concluída com sucesso 
com um total de 11 webinars que cobriram uma 
variedade de questões sobre SSF e proporcionou aos 
participantes a oportunidade de se envolverem em 
discussões em tempo real com outros especialistas em 
SSF. 

A lista completa dos webinars anteriores, incluindo 
gravações em video, pode ser encontrada aqui.  

A temporada 2017 trará uma mudança nova e 
emocionante com o webinar passando a ter formato de 
debate. O primeiro debate na web, no dia 1 de 
fevereiro, será sobre o tema direitos humanos versus 
direitos de propriedade - qual deles realmente promove 
a sustentabilidade da SSF. Nós estamos convidando 
'debatedores' sobre este tema. Se você deseja participar, 
envie-nos um email para toobigtoignore@mun.ca até 10 
de Janeiro de 2017.  

Para mais informações, visite nosso website. 

 

 

 
2) 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.  

 
Para mais informações sobre a publicação e como 
contribuir, aqui. 

http://toobigtoignore.net/webinars/
http://toobigtoignore.net/opportunity/new-webinar-series-in-2017/
http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
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3) Nova publicação do TBTI e membros 

 
a) Novo capítulo no e-book ‘Inter-Sectoral Governance of 

Inland Fisheries’ 
 

Cinco novos capítulos foram publicados no e-book 
Inter-Sectoral Governance of Inland Fisheries, que foi 
desenvolvido pelo ‘Inland Fisheries’ cluster.  Esta 
compilação fornece uma pesquisa global sobre os 
desafios de governança enfrentados pelas pescarias de 
água doce ao redor do mundo. No processo, procura 
destacar lições úteis para aliviar desafios e melhorar a 
governança. Para fazer o download dos capítulos, 
clique aqui. 
 

  
b) Marine Policy Special Issue: Melhorando a Gestão na 

Pesca de Pequena Escala da América Latina e Caribe 

Com base nos resultados do workshop TBTI em 
Curitiba, Brasil (Agosto de 2013) e no 2º Congresso 
Mundial de Pesca de Pequena Escala em Mérida, 
México (Setembro de 2014), esta edição especial 
apresenta uma coleção única de questões emergentes 
e urgentes relacionadas a SSF na América Latina. 
Compreendendo aspectos teóricos, metodológicos e 
políticos em uma variedade de tópicos como co-gestão, 
conservação da biodiversidade, desafios de governança 
e posse territorial em sete países - predominantemente 
da América do Sul. 

O artido introdutório, ‘Enhancing stewardship in Latin 
America and Caribbean small-scale fisheries: challenges 
and opportunities,’ é escrito pelos editores da edição 
especial, os membros TBTI Maria A. Gasalla e Fabio de 
Castro.  
 
O artigo complete pode ser encontrado aqui.  

 

  
c) Artigo: Transboundary research in fisheries 

Esta publicação apoiada pelo TBTI explora as fronteiras 
das pescarias do mundo e abre discussões para uma 
ampliação dos limites de forma que possam lidar 
melhor com interações e dinâmica em vários níveis. 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/e-book-inter-sectoral-governance-of-inland-fisheries/
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
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‘Transboundary research in fisheries’ é escrita pelos 
corrdenadores de cluster Andrew M. Song, Joeri 
Scholtens, Johny Stephen, Maarten Bavinck, a diretora 
do TBTI Ratana Chuenpagdee como parte da pesquisa 
do cluster ‘Transboundary Interactions‘. 

Para ler o artigo complete, clique aqui.  
 

 

  
4) Relatório de atividades do TBTI 

 
a) Relatório da sessão sobre ‘Implementing the SSF 

Guidelines: What’s in it for Newfoundland and 
Labrador?’, 22 de Abril de 2016, Canada 

A sessão, realizada na Memorial University, St. John's, 
ofereceu a oportunidade de discutir as Diretrizes da SSF 
e como a província de Newfoundland e Labrador 
poderiam se beneficiar da sua implementação. Os 
participantes tiveram a oportunidade de aprender mais 
sobre as diretrizes e oferecer seus comentários aos 
membros da equipe TBTI que trabalham na 
implementação das Diretrizes SSF. 

O relatório completo pode ser encontrado aqui. 
 

  
b) Relatório do workshop ‘Stewardship in small-scale 

fisheries’, St. John’s, 29-30 de Julio de 2016 

O workshop, organizado como parte do cluster SSF 
Stewardship, forneceu uma plataforma para o 
compartilhamento de informações sobre atividades 
administrativas envolvendo pessoas da pesca de 
pequena escala. Foi dada especial ênfase à exploração 
dos impactos de vários tipos de artes de pesca de 
pequena escala e ao papel das comunidades na gestão 
dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas marinhos.  

Um relatório do workshop está disponível aqui.  
 

http://toobigtoignore.net/article-transboundary-research-in-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transboundary-interactions/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16304924
http://toobigtoignore.net/report-implementing-the-small-scale-fisheries-guidelines-whats-in-it-for-newfoundland-and-labrador-synergy-session/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/ssf-stewardship/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/ssf-stewardship/
http://toobigtoignore.net/report-stewardship-in-small-scale-fisheries-workshop/
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c) Relatório do ‘Symposium on Small-Scale Fisheries in 

Asia-Pacific Region and Beyond’, Província de 
Kanchanaburi, Thailand, 6-9 de Agosto de 2016  

 
O simpósio sobre pescas de pequena escala na região 
da Ásia e Pacífico esteve focado nos aspectos da pesca 
de pequena escala que são relevantes para a região da 
Ásia-Pacífico, particularmente aqueles relacionados 
com a pesca de água doce, valores do pescado para a 
segurança alimentar, gênero na pesca, e respostas das 
comunidades às mundanças globais. Como os 
participantes eram de dentro e de fora da região da 
Ásia-Pacífico, o simpósio ofereceu uma oportunidade 
única para compartilhar lições, idéias e experiências. 

Um relatório do workshop está disponível aqui.  

 

d) O TBTI celebrou o Dia Mundial da Pesca em 21 de 
Novembro, St. John’s, Canada. 

Este ano, o TBTI marcou o Dia Mundial da Pesca com um 
evento público com o tema ‘ReCODnecting: Renew, 
Reimagine, Revitalize’. O evento, que foi focado no futuro 
da pesca de pequena escala e comunidades pesqueiras de 
Newfoundland e Labrador, Canada, ocorreu na Memorial 
University, St. John’s, Canadá.  

A primeira parte do evento apresentou stands interativos 
de uma gama de organizações e pesquisadores. Isto, foi 
seguido pelo ‘Great Fishcake Recipe Challenge’, o qual 
tinah sido promovido antes do evento e buscava por 
receitas do melhor ‘fishcake’. A segunda metade do 
evento involveu apresentações curtas e um painel de 
discussão sobre o future da pesca. 

Para ler os destaques do ‘TBTI World Fisheries Day’, 
clique aqui.  
 

http://toobigtoignore.net/report-symposium-on-small-scale-fisheries-in-asia-pacific-and-beyond/
http://toobigtoignore.net/celebrating-2016-world-fisheries-day/
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e) Primeiro curso transdisciplinary do TBTI ocorreu de 7-10 

de Dezembro em Ho Chi Minh City, Vietnã 
 
O curso ‘Transdisciplinary Research for Natural 

Resources Sustainability’ foi realizado pelo 
Programa de Economia e Meio Ambiente para 
Sudoeste Asiático (EEPSEA) e apresentado pela 
Diretora do TBTI Ratana Chuenpagdee e pelo 
coordernador de cluster Svein Jentoft. O curso foi 
baseado nos princípios desenvolvidos através do 
cluster ‘Transdisciplinary fisheries’ e incluiu palestras 
sobre a teroria por trás das soluções para ‘wicked 
problems’, pensamento holístico, governança 
interativa, e acompanhado por várias atividades de 
grupo.   

 
Para um resumo dos destaques, clique aqui. 
 

  
5) Upcoming event   

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

O tema deste ano da conferência MARE "People and the 
Sea IX"  é 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. A data limite para 
submissão de painéis, proposta de artigos e outros 
formatos da conferência é 31 de Janeiro de 2017. 

Em conjunto com esta conferência, o TBTI organizará um 
Fórum Ciência-Política-Comunidade em 3 de Julho de 
2017. O principal objetivo do fórum é servir de ponte 
entre política e comunidade, construir capacidade 
"transdisciplinar" de pesquisa e governança e Promover a 
discussão sobre a implementação das Diretrizes da SSF e 
como monitorar e avaliar seus avanços. Mais informações 
sobre este fórum serão fornecidas em futuros resumos. 

Para mais detalhes sobre a MARE e atividades 
relacionadas ao TBTI, por favor clique aqui. 

 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/transdisciplinary-fisheries/
http://toobigtoignore.net/tbti-course-on-trans-disciplinary-research-held-in-vietnam-dec-2016/
http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
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6) Muito Obrigado e Boas Festas 

 
O TBTI gostaria de expressar nosso sincero agradecimento 
a todos os nossos parceiros, membros, amigos e 
organizações de apoio pelo seu contínuo apoio ao TBTI e 
pelos seus esforços para melhorar as condições da pesca 
de pequena escala e das comunidades pesqueiras em todo 
o mundo. Gostaríamos também de aproveitar esta 
oportunidade para desejar a todos uma maravilhosa 
temporada de férias e um Ano Novo emocionante e bem 
sucedido!    

 

 

 
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 
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