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O novo Ano começa com boas 
espectativas!
Bem-vindo ao 8º boletim DISARM. Começamos o Ano Novo 
com grandes espectativas para 2021, tanto do ponto de 
vista profissional como social! Vamos torcer para que este 
ano possamos voltar às nossas vidas, com a maior 
normalidade possível! Tendo en conta que este é também 
o último ano do projeto DISARM, estamos por isso
entusiasmados em apresentar nossos resultados em
materiais práticos e úteis, bem como em eventos para
agricultores, veterinários e a indústria.
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Conheça os novos 
recursos no nosso site 
Como usar uma barreira de higiene 
(hygiene lock)? Como implementar a 
ferramenta OPTIcow? Como melhorar a 
limpeza e desinfecção em explorações 
pecuárias? Como melhorar a qualidade 
da água?

Esses são apenas alguns dos tópicos 
abordados na nossa seleção de 
recursos para agricultores e 
profissionais. Visite nosso website para 
saber mais!

Recursos DISARM

DISARM reunião online 
antes do Natal
Nos dias 7 e 8 de dezembro o projecto DISARM 
realizou a sua 6ª reunião geral. Nesta reunião
discutimos o nosso progresso, os resultados da 
avaliação intermédia e planeamos os passos 
necessários para maximizar o impacto das 
nossas atividades e resultados. O nosso 
objetivo é alcançar o maior número de 
profissionais e membros da indústria, 
fornecendo conteúdos que sejam úteis nossos 
utilizadores. Estamos, por isso, sempre abertos 
a sugestões, por favor ajude-nos a melhorar!

Partilhe as suas sugestões

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/contact-us/
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Descubra mais

Próximos eventos: Marque a data no 
seu calendário!
Não perca os próximos eventos:
Conferência Anual da Sociedade de Epidemiologia Veterinária e 
Medicina Preventiva (SVEPM), 24 de março às 8h00 - 26 de março 
às 17h00, Toulouse, França
5ª Conferência Internacional sobre o Uso Responsável de 
Antibióticos em Animais, 7 de junho às 8h00 - 9 de junho às 17h00
Confira a nossa página de eventos ou siga-nos no Facebook, 
LinkedIn e Twitter para receber atualizações regulares sobre 
nossos próximos eventos!

Entrar em contato
Para mais informações sobre o projeto DISARM e mais oportunidades 
de colaboração, por favor contacte-nos!

Contacte-nos!

O segundo relatório de 
priorização de pesquisa está 
completo
Desde já agradecemos a todos que participaram na nosso 
inquérito online. O resultados deste inquérito podem ser 
consultados no segundo relatório de priorização de 
pesquisa. Este relatório indica um grande interesse pela 
abordagem One Health e uma percepção pública positiva 
da indústria pecuária. Uma área-chave de interesse será 
conseguir uma mudança comportamental por parte dos 
produtores pecuários, de forma a reduzir o uso de 
antibióticos, mostrando aos agricultores o custo-benefício 
das soluções sugeridas, as intervenções mais eficazes para 
sua exploração e o desenvolvimento de medidas 
preventivas eficazes, métodos de detecção precoce de 
doenças, diagnósticos rápidos e tratamentos alternativos.

Menos mastite, menos 
preocupações!
Os membros da Comunidade de Prácticas (CoP) 
começaram 2021 com o foco em unidades de produção
de leite – com um vídeo sobre a prevenção de mastite 
feito por colaboradores franceses; e com soluções de 
desinfecção na sala de ordenha apresentadas nossos 
colaboradores romenos. Junte-se à CoP no Facebook 
para saber mais!

Junte-se à CoP no Facebook
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