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TBTI Notícias e Atualizações Janeiro de 2017 

 

  
1) TBTI apresenta uma nova série de webinar ‘Web 

debate’ dia 1° de Fevereiro de 2017 

O primeiro debate online está agendado para dia 1° de 
Fevereiro com o assunto: direitos humanos vs. direitos 
de propriedade – qual destes verdadeiramente promove 
a pesca de pequena escala sustentável. O debate irá 
ocorrer às 11h30 da manhã (Eastern Standard Time – 
EST)*.  

Os apresentadores serão Mads Barbesgaard (Lund 
University, Suécia), Zoe Brent - TBC (Transnational 
Institute and International Institute of Social Studies, 
Holanda), Naseegh Jaffer (Masifundise Development 
Trust, África do Sul), Thomas Grasso (Environmental 
Defense Fund, EUA), e Adam Soliman (The Fisheries Law 
Centre, BC, Canadá).    

Mais informações sobre como participar do webinar 
estão disponíveis em nosso website.  

Caso queira recomendar temas para debater em futuros 
webinars do TBTI, por favor, envie sua sugestão para 
toobigtoignore@mun.ca. A lista completa de webinars 
passados, incluindo gravações em video, pode ser 
encontrada aqui.  

*Clique aqui para verificar o horário local.  

 

 

 
2) SSF Profiles – chamada para contribuições  

  
O TBTI está organizando um e-book intitulado ISSF 
Small-Scale Fisheries Profiles, que irá apresentar as 
características da pesca de pequena escala ao redor do 
mundo. Junte-se a nós como autores dos SSF Profiles 
nesta publicação e contribua para aumentar a 
visibilidade da pesca de pequena escala. 
 
Clique aqui para descobrir como contribuir.  

http://toobigtoignore.net/opportunity/human-rights-vs-property-rights/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinars/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
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3) ‘Women & Gender’ cluster chamando para 

contribuições  
  

O cluster ‘Women & Gender’ está conduzindo uma 
pesquisa online para obter informações quanto ao papel e 
relações entre homens e mulheres na pesca de pequena 
escala. O questionário cobre quatro temas principais: 
trabalho, unidade familiar, governança, e transformação 
social na pesca de pequena escala. 
 
Para completar o questionário, clique aqui. 

  
4) Próximos eventos  

a) TBTI na Conferência ‘People and the Sea IX’ da MARE  
5-7 Julho, 2017 Amsterdam, Holanda  

O TBTI está planejando realizar diversas sessões e painéis 
durante a conferência da MARE, organizados pelos 
seguintes clusters de pesquisa:  

 ‘SSF Guidelines’  

 ‘Diverse SSF Values’  

 ‘Transboundary Interactions’  

 ‘Women & Gender’ 

Para mais informações sobre estas sessões e como 
participar, clique aqui. Note que a data limite para envio 
de resumos é 31 de Janeiro de 2017.  

Além disso, o TBTI irá organizar o ‘Science-Policy-
Community Forum on SSF in Europe’ no dia 3 de Julho de 
2017 (anterior à MARE). O principal objetivo do fórum é 
construir pontes entre política e comunidade, desenvolver 
capacidade para ‘transdisciplinaridade’ em pesquisa e 
governança, promover discussões sobre a implementação 
dos SSF Guidelines, incluindo como monitorar e avaliar seu 
progresso, e desenvolver pesquisa e programas de 
capacitação em pesca de pequena escala. O evento é 
gratuito e aberto a todos, mas é necessária inscrição.  

Reserve a data! Mais informações sobre este evento 
estarão disponíveis em breve.  

 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkK2EHK8AYtrlUswHgRN_29OXUk2Bvj-bqlt0iQTDrjcpGKg/viewform?fbzx=-4902490706796707000
http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
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b) Webinar sobre o ‘Information System on Small-scale 
Fisheries’ (ISSF) 

Na quarta-feira, 25 de Janeiro às 18 horas UTC, os 
membros do TBTI Rodolphe Devillers & David Bishop 
estarão discutindo sobre o ISSF durante webinar realizado 
pela EBM Tools Network. O webinar, intitulado ‘Crowd 
Sourcing Small-Scale Fisheries Data: A Global Initiative’, é 
coordenado por NatureServe, OpenChannels.org, e 
MEAM.  

Este webinar com duração de uma hora será oferecido 
gratuitamente. Para se inscrever, clique aqui.  

 

  
5) Outras notícias e Anúncios  

a) Vídeo infográfico sobre o SSF Guidelines  

Com o intuito de desenvolver capacidade para a 
implementação do SSF Guidelines, um vídeo infográfico 
informativo foi criado através de um projeto CSO, com 
suporte da IFAD. O vídeo, produzido por Serge Raemaekers 
e Jackie Sunde, pode ser visto aqui.   

  
b) Parabenizações 
 
Dr. Rashid Sumaila recebe ‘Benchley Ocean Award’ por 
excelência em Ciências 

 
Parabéns ao Professor da University of British Columbia 
(UBC) e Coordenador do Cluster de Pesquisa do TBTI, Dr. 
Ussif Rashid Sumaila por receber o prestigioso ‘Peter 
Benchley Ocean Award’, em reconhecimento a seu 
trabalho em pesca sustentável ao redor do mundo. Dr. 
Sumaila é o ganhador da categoria ‘Excellence in Science’ 
em 2017, destinada a um indivíduo que “tem apresentado 
avanços à causa de compreensão dos processos oceânicos, 
ecologia marinha e biologia da conservação.”  
 
Para mais informações, clique aqui. 
 
 
Dr. Daniel Pauly e Dr. Dirk Zeller ganham ‘Ocean Award’  

 
Parabéns à equipe da organização parceira do TBTI Sea 

https://attendee.gotowebinar.com/REGISTER/1891005348402786562
https://vimeo.com/195924519
http://oceans.ubc.ca/2017/01/12/rashid-sumaila-wins-benchley-ocean-award-for-excellence-in-science/
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Around Us, Dr. Daniel Pauly e Dr. Dirk Zeller, pelo 
recebimento do ‘Ocean Award’ na categoria ‘Science’. Eles 
foram premiados por suas contribuições à conservação 
marinha e saúde dos oceanos através da publicação 
científica na Nature Communications ‘Catch 
reconstructions reveal that global marine fisheries catches 
are higher than reported and declining’ e do ‘Global Atlas 
of Marine Fisheries’. 

Para mais informações, clique aqui. 

 

 

 
Caso tenha comentários que gostaria de compartilhar 
conosco, envie um e-mail para toobigtoignore@mun.ca. 
Nós também o encorajamos a visitar nosso website para 
descobrir mais sobre o projeto e como engajar-se.  

 

Vesna Kerezi  
TBTI Project Manager  
toobigtoignore@mun.ca 
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