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FeedInov CoLAB participa em projeto europeu 

 na área da biossegurança 
 

Chama-se Ação COST BETTER e, em Portugal, o FeedInov é uma das entidades associadas. Com 

4 grupos de trabalho, representativos de 37 países, a ação pretende avaliar a biossegurança 

em explorações e transporte de animais a nível europeu, com vista à maior sustentabilidade 

dos sistemas de produção animal e menor uso de antimicrobianos. 
 
 

[6 outubro, Santarém] – O FeedInov CoLAB é um dos associados do projeto europeu 

“Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation and Raising Awareness  (BETTER)”, que visa 

contribuir para a atualização de dados relativos às medidas de biossegurança aplicadas em 

explorações e transporte de animais, a nível europeu. A ação pretende avaliar que medidas de 

biossegurança são utilizadas, e de que forma são implementadas, em sistemas de produção 

animal de forma a contribuir no combate à introdução e disseminação de agentes patogénicos 

e à preservação da saúde dos animais de produção. 

A Ação COST BETTER, com a duração de 4 anos (a decorrer até 2025), resulta de um esforço 

conjunto dos 37 países envolvidos, e é constituída por quatro work groups para mapeamento 

de medidas de biossegurança aplicadas em explorações e transporte de animais em toda a 

Europa, ampliação do conhecimento e da experiência das partes interessadas e do público em 

geral, criação de métodos para avaliação da biossegurança e benefícios de sua implementação 

e, por último, divulgação e formação. O FeedInov integra três destes grupos.  

Para abordar os vários desafios nesta área, nomeadamente a falta de conhecimento, falta de 

meios e diversidade de metodologias, a Ação COST BETTER usará na sua avaliação abordagens 

participativas para entender os impulsores e as barreiras à implementação da biossegurança.  

Para Ana Sofia Santos a participação nesta rede europeia vai permitir ir ainda mais longe na 

temática da biossegurança nos sistemas de produção animal, apostando não só na capacitação, 

como na criação de sinergias e partilhas que, se espera, venham a contribuir para alterações 

na forma como as metodologias e medidas de implementação são vistas e vividas pelo setor.   

O projeto é financiado no âmbito da iniciativa COST (Cooperação Europeia em Ciência e 

Tecnologia), enquanto rede de pesquisa interdisciplinar que junta investigadores do meio  

académico, PME, instituições públicas e outras organizações relevantes ou partes interessadas. 
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