LINK DE INSCRIÇÃO PARA O DIA 1 (APRESENTAÇÃO DA GOVERNANG)

10:00-10:15

Boas-vindas e introdução da coordenadora do SUDOANG (Estibaliz Díaz, AZTI).

10:15-10:30

Apresentação da plataforma de governança da enguia GOVERNANG por Antonio
García Allut, Fundação LONXANET.
A situação crítica da enguia exige a colaboração de todos os intervenientes e a
construção coletiva na procura de soluções. Nesta apresentação vamos
explicar brevemente que passos foram dados para a sua construção e qual é o
seu objetivo.

10:30-11:00

Período de perguntas.
Os participantes poderão fazer perguntas sobre a plataforma, após o que será
explicado como será organizado o Workshop de Governança.

11:00-12:45

Workshop para reforçar a plataforma GOVERNANG
SUDOANG) porARC MEDIACION AMBIENTAL.

(só para membros

Dado o cenário do fim do SUDOANG, através de dinâmicas participativas, serão
identificadas ações concretas para a sustentabilidade do GOVERNANG.
12:45-13:00. Encerramento e conclusões do seminário.

LINK DE INSCRIÇÃO PARA O DIA 2 (APRESENTAÇÃO VISUANG)

10:30-10:45 Boas-vindas e introdução da coordenadora do SUDOANG (Estibaliz Díaz, AZTI).
10:45-11:00 VISUANG: uma ferramenta interativa para a visualização de dados sobre a enguia
por Maria Korta, AZTI.
No SUDOANG acreditamos que já chega de relatórios complicados e
aborrecidos. É por isso que decidimos adotar uma abordagem nova e interativa
e construir uma ferramenta web interativa utilizando o Shiny para lhe mostrar
os dados que recolhemos e os resultados que obtivemos. Maria explicará
brevemente como desenvolvemos a ferramenta e o que ela contém.
11:00-13:00 Workshop: O que pode o VISUANG fazer por si? Dirigido por: M. Mateo e M. Korta,
AZTI; C. Briand, EPTB/Vilaine; P. Sagnes e L. Beaulaton, OFB; H. Drouineau, INRAE;
I. Domingos, FCUL/MARE.
Durante este workshop, seremos divididos em grupos por idiomas. Cada grupo
passará por diferentes workshops onde serão mostrados os diferentes tipos de
informação que o VISUANG oferece: um atlas da enguia, informação sobre
barreiras e centrais hidroelétricas, índices de recrutamento e fuga, e informação
sobre as bacias piloto SUDOANG. Os coordenadores mostrarão as
funcionalidades para cada caso e realizarão uma série de exercícios com os
participantes.
13:00-14:00 Almoço
14:00-16:00 Continuação do workshop: O que pode o VISUANG fazer por si?

16:00-16:15 Encerramento da reunião (Estibaliz Díaz, AZTI).

