COM QUEM O GRUPO
"Pescadoras Online"
CONVERSA
PERGUNTA ORIENTADORA

Como as redes de mulheres pescadoras se conectam? E para lidar com os impactos das mudanças climáticas, quem mais está envolvido ou pode ser envolvido?

CONCEITOS-CHAVE
REDE: Entendemos por “Rede” toda e qualquer organização e/ou ação coletiva que levanta algum objetivo
ou causa política, social e/ou cultural e forma contextos para articulação entre pessoas (i.e. associações,
agências, redes, movimentos sociais, coletivos, etc).

MUDANÇAS DO CLIMA: São mudanças no clima global que podem ser provocadas por atividades
humanas ou fatores naturais. As mudanças climáticas geram diversos outros impactos negativos para o
ambiente e pessoas, como mudanças de temperatura, dos períodos e quantidades de chuvas e secas,
destruição de habitats e distribuição das espécies. Para a pesca, esses impactos podem ser identificados na
destruição de habitats como praias, manguezais e estuário; mudança na composição e distribuição dos
estoques pesqueiros e até mesmo no comportamento de algumas espécies que passam a ter outros
períodos reprodução e crescimento; aumento do risco em alto-mar devido à tempestades, fora outros
impactos que acontecem em terra e afetam o pescador, como estamos vendo agora com essas enchentes
na Bahia.
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HISTÓRIA: O grupo "Pescadoras online" nasceu após um curso de capacitação para
mulheres ligadas à pesca. Inicialmente voltado a discutir assuntos relacionados ao curso, o
grupo de WhatsApp que conecta as mulheres da região da Baía da Babitonga vem
crescendo e ampliando sua atuação. Atualmente, o grupo funciona como um espaço de
acolhida e troca, que apoia mulheres no desenvolvimento de suas atividades, debate as
questões relacionadas ao reconhecimento das mulheres como pescadoras (documentação
e políticas públicas) e buscar meios para capacitar e conectar as participantes cada vez mais,
em busca de uma atuação conjunta mais sólida.
Projeto apoiado por:

