
Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Boas expectativas para 2022!
Apesar das ondas da pandemia COVID-19 que perturbam o 
bom funcionamento das actividades sociais, a equipa DISARM 
encontrou soluções para prosseguir com as nossas actividades
planeadas! Temos estado muito ocupados desde que houve um 
aliviar de restrições em 2021. Promovemos o DISARM em 
eventos externos, a Comunidade de Práticas tem mais de 600 
membros, e mais gravações de webinars e vídeos de melhores 
práticas estão disponíveis no nosso canal YouTube. Publicámos 
também a nossa Toolbox da Multi-Actor Farm Health Team !
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Visitas cruzadas entre agricultores: 
oportunidade para partilha de 
conhecimentos e descobrir novas soluções 
para melhorar saúde animal e combater 
resistência antimicrobiana
Como parte da nossa abordagem da Equipa de Saúde Agrícola Multi-
Actor, o projecto DISARM ofereceu aos agricultores involvidos, a 
oportunidade de participar em visitas cruzadas nacionais e 
internacionais. Apesar das dificuldades associadas à pandemia, as 
visitas puderam realizar-se respeitando as restrições! Os agricultores 
puderam visitar outras explorações e tiveram oportunidade de 
discutir como resolveram problemas específicos na sua exploração. 
Este intercâmbio entre profissionais que trabalham no mesmo tipo de 
exploração animal permitiu a identificação de soluções inovadoras o 
que foi muito apreciado pelos os agricultores anfitriões. Confira estas 
duas fotos das visitas cruzadas nacionais na Roménia!

Webinars DISARM
Os nossos parceiros do projecto DISARM organizaram 
muitos eventos online nos últimos meses. Por 
exemplo, no seminário web "Princípios de 
Biossegurança e Utilização de Biocheck.Ugent", 
apresentado pelo Prof. Jeroen Dewulf, Universidade 
de Ghent, pode aprender os princípios gerais de 
prevenção da entrada e propagação de doenças em 
explorações pecuárias. Descubra mais sobre a 
ferramenta Biocheck, um sistema de pontos que 
permite quantificar objectivamente a qualidade das 
medidas de biosegurança tomadas numa exploração 
pecuária, indicando as áreas que podem ser 
melhoradas. 

Veja o WEBINAR aqui!

https://m.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=xpgTARYeiPo&t
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Resumos da 
CoP

Relatório de Investigação do DISARM 
sobre a abordagem da Equipa de 
Saúde Agrícola Multi-actores 
Neste documento focámo-nos no que funcionou bem, nos 
desafios que foram implementados, e na probabilidade de a
abordagem da equipa de saúde agrícola multi-actores (ou 
semelhante) poder ser integrada nos sistemas de 
aconselhamento/regulamentação gerais. Este relatório revela 
algumas grandes diferenças entre os Estados-Membros da 
UE! 

Reserve a data!
Junte-se a nós para o evento público organizado pelo 
projecto DISARM! 
A ter lugar em Bruxelas nos dias 16-17 de Maio:
• Segunda-feira 16 de Maio - sessão da tarde para a

indústria
• Terça-feira 17 de Maio - sessão da tarde com foco 

em aspectos políticos

Mais detalhes em breve!

Discussão activa na Comunidade de 
Práticas (CoP) 
Novo Regulamento da UE sobre medicamentos veterinários
motivou os os membros da comunidade a emitir mais opiniões 
sobre as dificuldades que os agricultores irão enfrentar. Serão 
necessários novos instrumentos para apoiar o agricultor em relação 
à saúde animal e à redução do uso de antibióticos. Um membro da 
nossa comunidade apresenta as suas ideias inovadoras.
Pode ainda juntar-se à comunidade do Facebook. Não tem 
Facebook? Consulte os resumos da CoP disponíveis no website.

Os agricultores dão a sua opinião –
testemunhos do nosso projecto
Agricultores, veterinários, consultores de nutrição e 
treinadores (coaches) de nove países europeus estão a 
trabalhar com a abordagem da equipa de saúde agrícola 
multi-actores DISARM para melhorar a saúde animal. 
Um suinicultor espanhol do DISARM mostra a sua 
exploração e partilha as suas experiências neste vídeo. 

Veja no Youtube!

CoP no 
Facebook

Leia o 
relatório aqui! 

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32019R0006
https://www.ozolea.it/veterinary-medicine-product-or-not-ozoleas-innovative-approach-within-the-new-regulatory-framework/?fbclid=IwAR3Ii-jXOt7IQRmfzbbIuMIzZH7QmROAuOx1E_cKWVfU5HUNkJxGnGUnypA
https://www.youtube.com/watch?v=OAVHRO2dzIk&t=1s
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/research-priorities-report-the-multi-actor-farm-health-team-approach/
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