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O project DISARM chega ao fim!
O projecto DISARM foi estabelecido para funcionar 
de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2021. Visto que 
o projecto obteve um prolongamento 6 meses para 
mitigar o impacto das restrições da COVID-19, 
Junho 2022 marca o fim do financiamento do 
DISARM. Estamos muito orgulhosos das realizações 
da rede e gostaríamos de agradecer a todos os 
envolvidos! Mas claro o nosso tracjecto não termina 
aqui - vamos manternos activos e a fazer uso dos 
recursos criados - alguns dos quais em destaque 
neste boletim informativo!

DISARM recebeu financiamento do programa de investigação e inovação 
Horizon 2020 da União Europeia ao abrigo do Acordo n.º 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Junte-se ao Grupo do Facebook

Saiba mais sobre o que 
fazemos

Veja o vídeo

Materials de informação DISARM
O projecto DISARM produziu muitos materiais de 
informação diferentes para uma série de propósitos, 
todos disponíveis no nosso website:
Vídeos, pequenos textos resumidos e guias de 
boas práticas apresentando perspectivas práticas -
sendo possível pesquisar no nosso sítio web pode de 
acordo com as espécies e o tema.
Módulos de E-Learning - prontos a usar como parte 
de cursos relativos à saúde dos animais de criação e ao 
uso de antibióticos.
Recomendações políticas sobre como facilitar o 
apoio à mudança a nível das explorações agrícolas, 
indicando a importância da abordagem das equipas de 
saúde agrícola multi-actores e da implementação do 
conceito de One Health (Uma Saúde) na prática.
A Toolbox (Caixa de Ferramentas) da Equipa de 
Saúde Agrícola ajuda a criar a sua própria equipa 
multi-actores para desenvolver e implementar um 
plano de acção de saúde animal.

A parceria ArMoR
Os projectos AMRILS, AVANT, DISARM, Healthy 
Livestock, e ROADMAP juntaram-se com a ajuda do 
Horizon Results Booster. O ArMoR visa desenvolver 
um quadro conceptual para melhor compreender a 
resistência antimicrobiana nos sistemas pecuários e 
apoiar-se mutuamente na disseminação conjunta. 

Descubra as nossas soluções para usar a parceria 
ArMoR no combate de resistência antimicrobiana, 
consultando os websites do projecto!

Pesquise os nossos
Recursos

Visite-nos no YouTube

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/
https://www.youtube.com/watch?v=BinBVAQ8RM0
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/policy/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.ecehh.org/antimicrobial-resistance-microbiology/
https://avant-project.eu/
https://healthylivestock.net/
https://www.roadmap-h2020.eu/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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Continuação da Comunidade de 
Práticas
Temos o prazer de anunciar que o projecto 
ROADMAP assumiu a moderação da Comunidade 
de Práticas do DISARM no Facebook. 

Agora sob um novo nome: Animal Health & 
Antibiotics Network - este continuará a ser um 
espaço de partilha de ideias e ideias para 
colaborações.

O grupo continuará a acolher novos membros! Não 
hesite - comece um tópico e publique um 
comentário! 

Ver a Sessão em torno de 
política agrícola

Obrigado por fazer parte do 
projecto DISARM !
Obrigado por fazer parte deste projecto. Fazer 
parte do DISARM significa continuar a 
comunicar, trocar ideias e nunca parar de 
aprender!

O projecto DISARM iniciou a divulgação de 
Soluções Inovadoras para a Gestão da 
Resistência aos Antibióticos, centrando-se na 
saúde animal e no uso prudente de antibióticos. 
Vamos todos continuar a defender uma 
agricultura saudável, sustentável e resiliente.Video final do 

projecto

Grupo no Facebook

Eventos finais do DISARM
Nos dias 16 e 17 de Maio, o projecto DISARM 
acolheu os seus eventos finais de intervenientes 
relacionados, respectivamente, com o sector 
agrícola & indústria e o sector político. Os eventos 
foram bem recebidos e houve muitas discussões 
estimulantes.

Não pôde juntar-se a nós? Pode assistir a ambas 
as sessões no YouTube.

Ver a Sessão em torno do 
sector agrícola & indústria

DISARM recebeu financiamento do programa de investigação e inovação 
Horizon 2020 da União Europeia ao abrigo do Acordo n.º 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Junte-se ao Grupo do Facebook

https://www.roadmap-h2020.eu/
https://youtu.be/ga7vMDLSTDI
https://youtu.be/EcB1jpxtfy4
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://youtu.be/vq2CynYW9RY
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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