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Figura 1 –Cidade the Rize)  // Figure 1 – 
View of Rize (Turkey). 

 

 

 

TERCEIRA REUNIÃO DE PROJECTO- RIZE 

TURQUIA  

THIRD PROJECT’S MEETING – RIZE TURKEY  

A terceira reunião transnacional teve lugar em Rize onde os parceiros 
foram recebidos pela Universidade de Recep Tayyp Erdogan. Esta reunião 
foi fundamental e decisiva uma vez que fechou o primeiro Output do 
projeto: a identificação e avaliação dos aspectos ambientais associados à 
actividade de apanha de bivalves, usando como referência a norma 
Europeia UNE-EN-ISO14001:2015. O documento final estará disponível no 
site www.ecofilmshellfishing.lpn.pt muito em breve. Para mais informações os 
contactos nacionais dos parceiros poderão ser contactados.  

The third transnational meeting took place in Rize, hosted by Turkish 
University of Recep Tayyip Erdogan. This meeting was crucial and 
decisive as it closed the first Output of this project:  using UNE-EN-ISO 
14001:2015 as a reference, the identification and evaluation of 
environmental aspects associated with national shellfishing activities 
were closed. The final document will be available online at 
www.ecofilmshellfishing.lpn.pt  as soon as possible. For detailed information, 
national partners can be contacted. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOFILM_SHELLFING TRAINING TOOL 
DEVELOPMENT- FIRST STEPS 
Com o primeiro Output finalizado começaram os trabalhos preliminares 
para o desenvolvimento da ferramenta audiovisual – 
EcolFilm_SHELLFICHING. Os tópicos principais forma estabelecidos entre 
parceiros e durante o primeiro semestre de 2018 no objectivo principal é 
chegar uma versão preliminar desta ferramenta de forma a que possa ser 
apresentada e testada com os stakeholders do projecto. 
A próxima reunião transnacional será em Valencia (Espanha) e o 



 

 

 

Figura 2 – A equipa do projecto durante 
a terceira reunião transnacional. // Figure 
2 -  Project’s team at the third transnational 
meeting in Rize /Turkey. 

 

 

 

 

 

 

 

protótipo da ferramenta audiovisual EcoFil_SHELLFISHING será 
finalizado.. 
 
 
With the fist output closed the preliminary work for the development of 
the audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING has started. The main 
topics were established and, by the first semester of 2018 the main goal is 
to have the preliminary version of this tool ready to present to 
stakeholders and test.   
Next meeting will be in Valencia (Spain) and the prototype of the 
audiovisual tool - EcoFilm_SHELLFISHING will be closed. 

 
MAIS INFORMAÇÕES 
Os parceiros locais do projeto irão enviar newsletters periódicas sobre o desenrolar 
do projeto. 
Para mais informações contactar a LPN através do telefone +351217780097 e/ou do 
e-mail geral@lpn.pt. 
Visite o site do projeto www.ecofilmshellfishing.lpn.pt 
 
Caso deseje deixar de receber a newsletter contacte geral@lpn.pt.  

 

 
FINANCIAMENTO // FUNDS 
Cofinanciamento pelo programa da União Europeu 
ERASMUS+  
Esta publicação reflete apenas a visão do autor, e a 
Comissão Europeia não pode ser responsabilizada pelo 
uso da informação aqui contida. 
Co-funded by the ERASMUS + program of the 
European Union. 
This publication reflects the views only of the author, 
and the European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 
 

         
 

 

 


