UNIVERSITATS A CERES

... ajudar a definir escenaris probables i identificar què és important per cada sector.
... contribuir al mapes conceptuals de com el
canvi climàtic pot impactar la teva indústria.

CENTRES DE RECERCA A CERES

... contribuir amb dades anònimes per fer
anàlisis econòmiques de granges i flotes.
... donar una visió crítica sobre les anàlisis i
resultats del projecte.
... donar la teva perspectiva sobre les possibles solucions suggerides per la indústria i la
governança.
... difondre informació a altres empreses/confraries sobre aquest projecte.

INDÚSTRIA A CERES
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CERES TREBALLA A DIFERENTS
Forçaments i Escenaris
Espècies i
Ambient

Espècies i
Economia

Pesqueries
models estadístics
i de projecció

Anàlisis
Econòmiques

Aqüicultura

pesqueries/flotes
aqüicultura/granges
relacions de mercat

alerta prèvia
capacitat de càrrega

EL QUE FARÀ CERES
... donarà previsions de condicions ambientals forçades pel canvi climàtic, rellevants per les
indústries pesqueres i l’aqüicultura.

Vies físiques i biogeoquímiques futures.
Escenaris CERES de futur

Comunicació

Espècies i
Sectors

Riscs, Vulnerabilitat i Solucions
mapes de risc
quantificació de risc
rànquings de
vulnerabilitat
solucions CERES

Participació de les parts interessades
Difusió

ESTRUCTURA CIENTÍFICA

... sectors
pesqueries marines
aqüicultura marina
aigües interiors
... economies
pesqueries demersals i pelàgiques
encerclament i palangre
cultius de fons i en suspensió
gàbies marines i estanys costaners
cultius semi-intensius i extensius
aqüicultura interior
... regions
des de Mars boreals fins a la Mediterrània
Aigües interiors Europees
... espècies
les espècies econòmicament més rellevants
(ex. petits pelàgics, gadoids, peixos plans,
tonyines, salmó, llop, musclos, ostres, cloïsses,
truita, carpa, així com espècies emergents)

... estimarà les conseqüències econòmiques
per aquestes indústries, escalant els canvis en productivitat i ecologia de peixos i marisc.
... avaluarà l’exposició, vulnerabilitat i capacitat adaptativa dels sectors pesquers i aq:uícoles
europeus.
... suggerirà solucions viables per la indústria
de producció per manegar els riscs i beneficis esperats del canvi climàtic.
... identificarà els desafiaments de gestió a
on l’estructura establerta de governança pugui
dificultar l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
8 universitats (
coordinador)
11 centres de recerca
7 indústries de 15 països

