
Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Novidades de Primavera! 
DISARM voltou à carga: como consequência da promoção
do nosso projecto em vários tipos de eventos, chegamos a 
marca de 477 membros na nossa Comunidade de Práticas
CoP [Community of Practice].
Novos webinares e videos estão tambem disponíveis no 
nosso canal YouTube .
Nesta newsletter apresentamos estas novidades e muito
mais…
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Unindo esforços: Saúde animal 
e redução de resistência a
antibióticos!
Mesmo apesar das restrições relacionadas com COVID-
19, não deixamos de estabelecer contato…mas online!
Temos mantido um programa ativo de webinars. Um dos 
temas recentemente abordado foi como podemos 
trabalhar juntos para melhorar a saúde do nossos 
animais e reduzir a resistência aos antibióticos.
Neste evento, divulgámos mais informações sobre o 
projeto DISARM e nosso trabalho, seguido por uma 
sessão interativa de perguntas e respostas - a mensagem 
principal: junte-se à nossa rede para partilhar as suas 
questões, ideias e sugestões sobre saúde animal e 
resistência a antibióticos! No nosso canal YouTube, pode
rever este webinar na sua totalidade!

Veja aqui o webinar

DISARM – quem somos?
Dr. Lisa Morgans, veterinária e líder do instituto
Innovation for Agriculture (IfA) deu recentemente
uma entrevista ao ‘The Alliance to Save Our 
Antibiotics’  sobre a perspectiva dela em relação a 
problemática da resistência a antibióticos e a 
resposta a pandemia por COVID-19.
Segundo a Dr. Lisa: 
“Eu julgo que o público ganhou recentemente uma 
melhor compreensão sobre pandemias, vacinação e 
disseminação de doenças durante o COVID, o que 
pode ser transferível e útil para combater a 
resistência a antibióticos.

Veja a entrevista
completa aqui!

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.saveourantibiotics.org/news/articles/interviews-with-the-experts-lisa-morgans-bvsc-phd-mrcvs-head-of-livestock-at-innovation-for-agriculture/
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CoP Summaries

DISARM esteve lá: Grupo de 
Trabalho Colaborador da SCAR em 
Pesquisa de Saúde e Bem-Estar 
Animal
Apresentamos o Projeto DISARM e seus objetivos na reunião 
do Grupo de Trabalho Colaborador do Comitê Permanente 
de Pesquisa Agropecuária (SCAR) sobre Saúde e Bem-Estar 
Animal. O objetivo deste grupo é criar uma plataforma que 
conduza a uma melhor colaboração na priorização e 
aquisição de investigação, criando a massa crítica necessária 
e o foco para atender às necessidades da indústria pecuária 
europeia, em coordinação com as políticas e o conhecimento 
científico disponível.

Contate-nos!
Para mais informações sobre o projeto DISARM e 
oportunidades de colaborar conosco, por favor, entre 
em contato. Conte-nos sobre suas atividades!

Contate-nos
aqui!

Discussões interessantes na CoP
[Community of Practice]
Os membros da CoP continuam a compartilhar notícias 
interessantes e discutir os tópicos relacionados à saúde 
animal e à redução do uso de antibióticos. Um exemplo 
são as dicas partilhadas por Ozolea para o manejo de 
células somáticas cronicamente altas em vacas em 
lactação, com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-
estar animal e combater a resistência a antibióticos.
A comunidade do Facebook foi criada para si, junte-se a 
nós! Não está no Facebook? Confira os resumos das CoP 
disponíveis no site.

Visita a uma exploração pecuária
DISARM tem estado ativo em 9 países europeus. Aqui, 
equipas de agricultores, veterinários, professionais de 
alimentação animal e consultores de saúde animal tem 
trabalhado juntos (multiplos atores) para melhorar a 
saúde animal.
Um criador suínos holandês DISARM mostra sua 
exploração neste vídeo.

Disponível no Facebook

CoP no 
Facebook

Descubra
mais!

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.ozolea.it/when-dairy-cows-will-not-benefit-from-the-use-of-antibiotics/?fbclid=IwAR2iyjBU-sJ80YUytn1yxokTuG73nc00NgAaVu7gOZ8ukMSr8xZytXm6Utc
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/videos/260439249056638/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.scar-cwg-ahw.org/
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