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TBTI Notícias e Atualizações Fevereiro de 2017 

 

  
1) Próximo TBTI ‘web-debate’ sobre Áreas Marinhas 

Protegidas (MPAs) e Pesca de Pequena Escala 
(SSF), 3 de Abril de 2017. 

O segundo ‘web-debate’ está agendado para 3 de Abril 
de 2017. Nesse debate, nós iremos discutir se áreas 
marinhas protegidas e outras medidas de gestão espacial 
são benéficas para a pesca de pequena escala.  

Maiores detalhes sobre esse ‘web-debate’ estarão 
disponíveis no TBTI Digest do mês de Março e em nosso 
website.   

Caso queira recomendar tópicos a serem debatidos em 
futuros TBTI webinars, favor enviar sua sugestão para 
toobigtoignore@mun.ca. Uma lista completa com 
webinars passados, incluindo gravações em vídeo e um 
resumo do nosso ‘web-debate’sobre Direitos Humanos 
vs. Direitos de Propriedade podem ser encontrados aqui.  

 

 

 
2) SSF Profiles – chamada para contribuições 

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

http://toobigtoignore.net/opportunity/mpas-and-ssf/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinars/
http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
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3) Cluster sobre ‘Women & Gender’ chamando para 

contribuições  
  

O cluster de pesquisa em ‘Women & Gender’ está 
conduzindo uma pesquisa online para obter informações 
contextuais quanto ao papel e as relações entre homens e 
mulheres na pesca de pequena escala. O questionário 
cobre quarto domínios principais: trabalho, unidade 
familiar, governança, e transformação social na pesca de 
pequena escala.  
 

            Para completar o questionário, clique aqui. 

  
4) Próximos eventos  

a) TBTI ‘Stakeholder Consultation’ sobre ‘Governability and 
Sustainability of SSF in Europe’, 3 de Julho de 2017, 
Amsterdã, Holanda 

O principal propósito desta reunião com duração de 
meio período do dia, será reunir comentários de partes 
interessadas sobre o ‘SSF Governability Index’, uma 
nova ferramenta de avaliação que está sendo 
desenvolvida pelo TBTI para auxiliar na compreensão 
do que necessita ser feito para aumentar a 
governabilidade e atingir a sustentabilidade da pesca 
de pequena escala a nível nacional em todo o mundo. 
A reunião também será uma oportunidade para 
construir conexões entre ciência, política, e 
comunidade, promover discussões sobre a 
implementação das Diretrizes para a Pesca Artesanal 
(‘SSF Guidelines’), bem como sobre o desenvolvimento 
de pesquisa e programas de capacitação em pesca de 
pequena escala na região. O evento é gratuito, mas as 
vagas são limitadas. Envie-nos um e-mail 
(toobigtoignore@mun.ca) para reservar o seu lugar.  

b) TBTI Day na Conferência MARE ‘People and the Sea IX’, 4 
de Julho de 2017, Amsterdã, Holanda 

Caso esteja planejando participar da Conferência MARE, 
chegue com um dia de antecedência e fique atualizado (a) 
quanto às atividades desenvolvidas pelo TBTI. Participe da 
discussão sobre o programa de treinamento em 
‘Transdisciplinarity in Fisheries’, comente sobre o ‘SSF 
Governability Index’, e ajude a planejar a próxima fase do 
TBTI. O evento é gratuito e aberto a todos interessados em 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkK2EHK8AYtrlUswHgRN_29OXUk2Bvj-bqlt0iQTDrjcpGKg/viewform?fbzx=-4902490706796707000
mailto:toobigtoignore@mun.ca
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pesca de pequena escala (não é necessário ser membro do 
TBTI para participar), mas é necessário fazer a inscrição. 
Envie-nos um e-mail (toobigtoignore@mun.ca) para 
reservar o seu lugar.   

c) TBTI sessions na Conferência MARE ‘People and the Sea 
IX’, 5 a 7 de Julho de 2017, Amsterdã, Holanda  

O TBTI está planejando realizar diversas sessões e 
painéis durante a Conferência MARE, organizadas 
pelos clusters de pesquisa a seguir:  

 ‘SSF Guidelines’   

 ‘Diverse SSF Values’   

 ‘Market Opportunities’  

 ‘Transboundary Interactions’  

 ‘Women & Gender’ 

Para mais informações sobre estas sessões, por favor, 
clique aqui.    

  
5) Outras Notícias e Anúncios  

 
a) Webinar sobre o ‘Information System on Small-scale 

Fisheries (ISSF)’ 

No ultimo mês, os membros do TBTI Rodolphe Devillers e 
David Bishop apresentaram um webinar sobre ‘Crowd 
Sourcing Small-Scale Fisheries Data: A Global Initiative’, 
organizado pelo EBM Tools Network. Caso tenha perdido a 
sessão ao vivo, a gravação do webinar pode ser vista aqui.   

 

 

 
b) Conferência ‘Communities, Conservation & Livelihoods’   

A Community Conservation Research Network (CCRN) está 
organizando a conferência internacional ‘Communities, 
Conservation & Livelihoods’, que irá explorar como as 
comunidades locais estão se engajando em estratégias de 
conservação ambiental que dão apoio a sua economia 
local e modos de vida, e como as políticas governamentais 
podem fornecer suporte a estas iniciativas da melhor 
forma.  

A conferência será realizada entre os dias 28 e 30 de Maio 
de 2018, em Halifax, no Canadá. Para obter mais 
informações, clique aqui.  

mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
http://toobigtoignore.net/crowd-sourcing-small-scale-fisheries-data-a-global-initiative/
http://us3.campaign-archive2.com/?u=7ecb4844392210707c63832cf&id=068691236c
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c) Chamada para contribuições para a ‘Family Farming 

Knowledge Platform’ da FAO 

A ‘Family Farming Knowledge Platform’ reune informações 
de qualidade sobre agricultura familiar, incluindo 
informações sobre pesca de pequena escala, como 
legislação nacional, políticas públicas, boas práticas, dados 
relevantes e estatísticas, pesquisas, artigos, e publicações 
de várias partes do mundo. Organizada pela FAO, a 
Plataforma fornece um único ponto de acesso para 
informações relacionadas à agricultura familiar a nível 
internacional, regional, e nacional.  

Para mais informações e para contribuir, clique aqui.  

 

 

 

 

 

 

 
d) Parabenizações 

 
Dr. Rashid Sumaila recebe o ‘UBC’s Killam Faculty 
Research Prize’  

Parabéns ao Professor da UBC e Coordenador de Cluster 
de Pesquisa do TBTI, Dr. Rashid Sumaila por ganhar o UBC 
Killam Faculty Research Prize, um prêmio que reconhece 
seu “destaque em pesquisa e contribuições acadêmicas” 
como membro do corpo docente da University of British 
Columbia. Dr. Sumaila recebeu o prêmio por sua 
importante e oportuna pesquisa em economia da pesca e 
os benefícios da pesca sustentável para a sociedade em 
escala global.  
 
Para obter mais informações, clique aqui. 

 
Anna Schuhbauer, aluna de Doutorado do TBTI  
 
Parabéns à Dra. Anna Schuhbauer por defender sua tese 
sobre ‘Economic viability of small-scale fisheries’ com 
sucesso. Anna estava estudando na University of British 
Columbia, Canadá sob a supervisão do Dr. Rashid Sumaila. 
Seu estudo foi conduzido como parte do grupo de 
trabalho do TBTI ‘Strengthening the Base’ e do cluster de 
pesquisa ‘Economic viability’. 

Para saber mais, clique aqui. 

 

  
Caso tenha quaisquer comentários que queira compartilhar 

http://www.fao.org/family-farming/en/
https://research.ubc.ca/research-excellence/awards-honours/faculty-research-award-winners
http://toobigtoignore.net/tbti-phd-student-successfully-defends-her-thesis/
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 conosco, envie um e-mail para toobigtoignore@mun.ca. 
Nós também o encorajamos a visitar nosso website para 
descobrir mais sobre o projeto e sobre como se engajar.  

 

Vesna Kerezi  
TBTI Project Manager  
toobigtoignore@mun.ca 
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