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QUEM SOMOS 
THE FOOD MOVEMENT: UMA REDE GLOBAL DE COMUNIDADES LOCAIS 

O Slow Food é uma rede global de comunidades locais fundada em 1989 com o objetivo de lutar contra 
o desaparecimento das tradições alimentares locais e contra a difusão da cultura do fast food. Desde 
então, o Slow Food cresceu, tornando-se um movimento global que envolve milhões de pessoas em 
mais de 160 países e que trabalha para que todos possam ter acesso a um alimento bom, limpo e 
justo. O Slow Food é, portanto, uma grande associação que, todo ano, envolve milhões de pessoas.  
Hoje Slow Food é The Food Movement.

O Slow Food promove o alimento bom, limpo e justo para todos. Bom por ser saudável além de pra-
zeroso do ponto de vista organoléptico; limpo por ser produzido com um baixo impacto ambiental e 
respeitando o bem-estar animal; justo por respeitar o trabalho de quem produz, processa e distribui 
os alimentos. O compromisso do Slow Food é lutar pela preservação da biodiversidade de variedades 
cultivadas e selvagens, e dos métodos de cultivo e produção. 

O objetivo do Slow Food é consertar um sistema alimentar falido, buscando sistemas alimentares 
agroecológicos diversificados. Para alcançar esse objetivo, trabalhamos para:

 Aumentar a consciência pública e mudar tendências de consumo – incentivando a adoção de regi-
mes alimentares e modelos de consumo mais sustentáveis e ecológicos, além de uma ação para modi-
ficar as políticas atuais; 

 Mudar o modelo de produção alimentar – promovendo a transição para uma produção alimentar 
agroecológica diversificada; 

 Mudar as políticas relacionadas aos alimentos em nível internacional, nacional e local – melhorando 
a coerência das políticas alimentares. 

QUEM SOMOS 



2 
|P

RE
SS

 K
IT

O NOSSO COMPROMISSO
Os delegados do 7° Congresso Internacional do Slow Food aprovaram a Declaração de Chengdu, con-
firmando a necessidade de lutar para que todas as pessoas do planeta tenham acesso a um alimento 
bom, limpo e justo. Mais especificamente, o Slow Food trabalha para cumprir 6 moções diferentes: 

 A mudança climática, nossas escolhas alimentares, a agricultura que queremos
Considerado que a mudança climática é uma realidade e que uma de suas causas principais é o modelo 
industrial de produção e consumo de alimentos, e considerado que não há uma consciência suficiente 
desse fato, o Slow Food compromete-se a continuar e fortalecer suas ações para promover e defender 
todas as formas de agricultura praticadas em harmonia com o meio ambiente, apoiando iniciativas para 
modificar o comportamento individual e coletivo em torno da produção, processamento, distribuição e 
consumo de alimentos.

 A África do Slow Food e Terra Madre
A África é rica em recursos, por isso se tornou o continente mais saqueado da história da humanidade. 
Uma forma de pilhagem que continua ainda hoje é a apropriação de terras férteis e autorizações de 
pesca por governos e empresas de todo o mundo. A agroindústria está empobrecendo os agricultores 
locais. A maior parte das colheitas é destinada à exportação e o meio ambiente está sendo poluído com 
agrotóxicos e fertilizantes químicos. Na África subsaariana, uma em cada quatro pessoas é desnutrida, 
e todos os anos milhares de africanos morrem no Mediterrâneo buscando desesperadamente uma vida 
melhor. Por isso, o Slow Food acredita que é fundamental levar adiante seu compromisso com o projeto 
das Hortas na África, mapear a biodiversidade alimentar e agrícola no continente e planejar metas para 
apoiar os pequenos produtores (Fortalezas, Mercados da Terra, Aliança de Cozinheiros). Além disso, o 
Slow Food trabalhará para facilitar a integração dos líderes africanos. 

 A biodiversidade, os conhecimentos, as comunidades e as culturas tradicionais que queremos defender e apoiar
Nos últimos anos, a erosão da biodiversidade alimentar agravou-se devido à mudança climática e ao 
modelo industrial de produção e distribuição alimentar. O Slow Food renovou o seu compromisso em 
Chengdu, em particular continuando o processo de busca e indicação de produtos para a Arca do Gos-
to e implementando projetos práticos em áreas locais e com comunidades locais, como as Fortalezas, 

https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/00_Dic_Chengdu_POR_REV.pdf
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/01_Mozione_Cambiamento_Climatico_POR_REV.pdf
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/02_Mozione_Africa_POR_REV.pdf
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/03_Mozione_Biodiversita_POR_REV.pdf
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os Mercados da Terra e outras iniciativas. O Slow Food compromete-se também a apoiar atividades de 
pesquisa e estudo destinadas a demonstrar o valor da biodiversidade e a apoiar campanhas de con-
scientização e comunicação.

 Os conhecimentos indígenas, aliados chave para enfrentar os desafios globais
Os povos indígenas são os principais guardiões da biodiversidade; seus conhecimentos, muitas vezes 
menosprezados, são fundamentais para enfrentar desafios globais como a mudança climática, a inse-
gurança alimentar e a desigualdade. Por isso, o Slow Food se compromete a dar voz aos povos indí-
genas, a se opor à grilagem de terras e à padronização cultural, a desenvolver projetos a campo com as 
comunidades indígenas e a apoiar os jovens indígenas, aumentando as oportunidades de participação, 
encontro e intercâmbio.

 A transmissão de conhecimentos, o acesso ao conhecimento, a Universidade difusa
As comunidades do Terra Madre são guardiãs de conhecimentos, competências e formas de vida e 
convívio em harmonia com o lugar em que vivem. A distância entre os conhecimentos tradicionais e a 
ciência oficial ainda é grande e, muitas vezes, as instituições acadêmicas não dão dignidade e reconhe-
cimento aos conhecimentos acumulados ao longo dos séculos pelas comunidades. O Slow Food quer 
defender a democratização do acesso ao conhecimento através de iniciativas visando facilitar o encon-
tro, o diálogo e a troca de conhecimentos. A ferramenta principal para esse trabalho será a criação de 
uma plataforma livre e democrática de intercâmbio e acesso ao conhecimento, a ser desenvolvida com 
a Universidade de Ciências Gastronômicas de Pollenzo, aberta a todas as universidades e instituições 
educacionais do mundo. 

 O plástico nos ecossistemas do planeta: uma ameaça para nossos alimentos e nossa saúde
A produção total de plástico da humanidade é de 8,3 bilhões de toneladas. Com o tempo, os resíduos 
plásticos são degradados e decompostos por fotodegradação e ação mecânica, tornando-se micro e 
nanoplásticos. Isso significa que agora as fibras plásticas estão presentes em todos os ambientes e em 
grande parte da água potável do mundo, no ar que respiramos e nos alimentos que comemos. Sem 
saber, comemos plástico e ainda não conhecemos completamente seus efeitos sobre a saúde humana. 
A partir de pesquisas sobre organismos marinhos, sabemos que o plástico tem efeitos carcinogêni-
cos e que afeta os mecanismos endócrinos e neurológicos. Para diminuir os danos, o Slow Food se 
compromete a promover uma economia circular, incentivando e praticando a seleção de resíduos, a 
reutilização de materiais plásticos, a redução de embalagens e a substituição de materiais plásticos por 
equivalentes biodegradáveis sempre que possível.

Durante o Congresso Internacional, também foi aprovado o Estatuto do Slow Food Internacional.  

Para provocar uma mudança no presente, o Slow Food atua em três níveis: educação dos consumidores 
e campanhas de conscientização, participação ativa no diálogo político e projetos de trabalho de 
campo.

https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/04_Indigeni_POR_REV.pdf
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/05_Universita_Diffusa_POR_REV.pdf
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/05/06_Microplastiche_POR.pdf
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/10/SLOW_FOOD_STRATUTE_2017_EN.pdf
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QUEM SOMOS 
COMUNIDADES SLOW FOOD
Para o Slow Food, o Congresso Internacional de Chengdu  (China, setembro-outubro de 2017) marcou uma 
evolução rumo a um movimento global. Considerado que os desafios ligados ao sistema alimentar estão se 
tornando cada vez mais urgentes e complexos, o Slow Food decidiu encontrar novas formas, mais simples 
e diretas, de aproximar as pessoas, identificando todos aqueles que interpretam a filosofia do bom, limpo e 
justo a sua própria maneira. As comunidades Slow Food são uma resposta a esses desafios. 
A comunidade Slow Food é criada com um objetivo específico (por exemplo, a criação de uma horta) ligado 
aos objetivos gerais do Slow Food e atua numa determinada região, dialogando com o resto da rede local e 
regional. Ao mesmo tempo, compromete-se a fortalecer a rede internacional e, consequentemente, a apoiá-
la de várias maneiras.

Esse novo modelo de organização é aberto, inclusivo e enraizado nas áreas locais, mas com objetivos 
compartilhados internacionalmente, como a luta contra o desperdício de alimentos, a superação das 
desigualdades, a preservação da biodiversidade e a luta contra a mudança climática, entre outros. O termo 
comunidade não é novo na história do Slow Food, pois entrou oficialmente para o vocabulário do Slow Food 
em 2004, com o primeiro Terra Madre. Formada por um grupo de pessoas que compartilham e promovem 
os valores do movimento internacional Slow Food, uma comunidade é baseada, antes de tudo, no princípio 
básico que o alimento bom, limpo e justo é um direito de todos e que, enquanto houver uma única pessoa 
no planeta sem acesso a esse alimento, o Slow Food não abandonará a luta para garantir esse direito. Uma 
comunidade Slow Food começa com uma declaração de fundação, na qual os associados afirmam sua 
adesão aos ideais do Slow Food; o compromisso e o objetivo que a comunidade se propôs para promover 
a visão compartilhada em sua própria região e contexto locais; as atividades, iniciativas e projetos que 
pretende organizar para realizar seu objetivo; a contribuição que a comunidade dará para apoiar os projetos 
estratégicos da rede internacional (Fortalezas, Arca do Gosto, hortas, campanhas). 

TERRA MADRE 
O Terra Madre começou em 2004, como um grande encontro de pessoas de todo o mundo, mas logo se 
transformou em uma oficina para testar a filosofia do Slow Food. O nome foi escolhido em homenagem 
à Pachamama, o nome indígena utilizado na América do Sul para indicar a Mãe Terra, celebrada por mil-
hões de agricultores e produtores do mundo inteiro. O Terra Madre desenvolveu a parte mais inovadora 
da filosofia Slow Food, estando mais próximo da terra e dos princípios básicos da produção alimentar. O 
Terra Madre é também o coração do Slow Food e, graças a ele, o Slow Food é capaz de se difundir tanto 
(mais de 160 países no mundo). Além disso, o Terra Madre é o defensor dos princípios do Slow Food nos 
países do Sul global. Começamos a falar com o Terra Madre sobre as “Comunidades Slow Food”, que se 
tornará o termo básico com o qual trabalharemos em nível local. No futuro, o termo “Terra Madre” será 
utilizado apenas para indicar uma série de encontros regionais organizados pelas redes regionais e/ou 
temáticas do Slow Food, que envolverá também outras organizações e sujeitos.

Terra Madre representa a globalização positiva, dá voz a quem não se entrega à abordagem industrial 
da agricultura e à padronização dos cultivos alimentares. As comunidades do alimento declaram, em 
uníssono, que a produção alimentar deve alcançar uma relação harmoniosa com o meio ambiente, 
afirmando a dignidade cultural e científica das práticas tradicionais.

https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/slow-food-international-congress/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-presidia/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
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A NOSSA MISSÃO
Os pilares das nossas atividades são a Educação e a Preservação da Biodiversidade. Vivemos num 
mundo com um sistema de produção alimentar injusto e insustentável, e pretendemos alcançar um 
sistema mais ético e sustentável, inspirado pela filosofia do bom, limpo e justo. O objetivo final será a 
transformação de todo o sistema de produção alimentar e dos hábitos de consumo cotidiano. 

PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
As nossas atividades se desenvolvem em torno do conceito de preservação da biodiversidade. O Slow 
Food está comprometido a apoiar a soberania alimentar, defendendo a biodiversidade alimentar e as 
práticas tradicionais de produção a ela associadas, e a apoiar os pequenos produtores de alimentos e as 
comunidades do alimento, que são os guardiões dessas práticas e conhecimentos fundamentais para 
o futuro da humanidade.

EDUCAÇÃO
Um dos principais objetivos do Slow Food é tornar as pessoas mais conscientes e mudar os hábitos de 
consumo, incentivando uma alimentação e padrões de consumo mais sustentáveis e ecologicamente 
corretos. Para isso, uma das ferramentas mais utilizadas são as palestras, oficinas e áreas temáticas nos 
eventos Slow Food, organizados todos os anos em todo o mundo.
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O QUE FAZEMOS
PROJETOS
O Slow Food financia e coordena um grupo de projetos internacionais, com atenção, principalmente, 
para os países do Sul do mundo, onde a defesa da biodiversidade significa não apenas melhorar a qual-
idade de vida, mas também garantir a sobrevivência das comunidades locais.

A Fundação defende a biodiversidade agrícola através da Arca do Gosto, as Fortalezas, as 10.000  
Hortas na África, a Aliança de Cozinheiros do Slow Food, os Mercados da Terra, Slow Food Travel 
 e as Rótulos narrativos. 

Arca do Gosto. Criada em 1996, a Arca do Gosto é um catálogo de alimentos de qualidade esquecidos 
e em risco de extinção, que pertencem à cultura, à história e às tradições de todo o planeta. A Arca 
registra os produtos em várias categorias – raças animais, frutas, verduras, conservas, queijos, etc. – e 
constitui um recurso único para quem deseja descobrir, promover e preservar alimentos de qualidade. 
No início de 2019, o projeto da Arca alcançou um marco importante: 5.000 produtos. Os produtos 
incluídos na lista da Arca vêm de 160 países. O número e a lista completa atualizada de “passageiros” 
da Arca, dividido por país, está publicado no website da Fundação Slow Food para a Biodiversidade:  
http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/. 

Fortalezas Slow Food. Esses projetos defendem as produções de qualidade em risco de extinção; pro-
tegem regiões e ecossistemas únicos; recuperam métodos de produção artesanal e preservam raças 
animais autóctones e variedade vegetais locais. Cada Fortaleza envolve uma comunidade de peque-
nos produtores e fornece assistência técnica para melhorar a qualidade produtiva, identificar novas 
oportunidades de mercado local e nacional e organizar trocas com produtores em nível internacional, 
através de grandes eventos promovidos pelo Slow Food. Cada Fortaleza de acordo com os produtores, 
define um “caderno de especificações”, uma ferramenta importante, que garante a completa rastre-
abilidade dos produtos, além de métodos artesanais e alta qualidade. O “caderno de especificações” 
determina que os produtores eliminem ou reduzam os tratamentos químicos; empreguem métodos 
que respeitem o bem-estar animal; defendam raças animais autóctones e variedades vegetais locais; 
utilizem embalagens ecológicas quando possível e favoreçam o emprego de energias renováveis. No 
começo de 2019, foram iniciadas 577 Fortalezas em 71 países do mundo. Para os dados atualizados:  
http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-foodpresidia/

10.000 Hortas na África. Lançado em 2010, o projeto conseguiu criar quase 3000 hortas junto a escolas, 
vilarejos e periferias de cidades em 35 países africanos. As hortas são cultivadas de forma sustentável, 
com técnicas de compostagem, uso eficiente de água, variedades vegetais locais e pesticidas naturais. 
Educando agricultores e jovens e difundindo o conhecimento da biodiversidade local, o projeto consti-
tui um meio de garantir o fornecimento de alimentos frescos e saudáveis para as comunidades, mel-
horando a qualidade de vida e incentivando a economia da região. O projeto visa ampliar a rede Slow 
Food no continente africano, construindo uma forte liderança em diversos países africanos, para que 
todos, na África, possam assumir em próprias mãos, o desafio de livrar o continente da fome. Uma horta 
tem várias funções: defende as sementes e a biodiversidade local; com o plantio, consegue envolver 
pessoas de todas as idades para valorizar os produtos locais e trabalhar em busca da autossuficiência e 
da soberania alimentar. https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/10-000-gardens-in-africa/

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-presidia/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/10-000-gardens-in-africa-2/
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A Aliança de Cozinheiros do Slow Food. Ativa em 24 países (África do Sul, Albânia, Alemanha, Argentina, 
Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, 
Islândia, Itália, Marrocos, México, Quênia, Reino Unido, Rússia, Ucrânia e Uganda), a Aliança Slow Food 
de cozinheiros é uma grande rede solidária, formada por cozinheiros empenhados em promover os 
produtos das Fortalezas e das comunidades locais, valorizando-os. Muitas osterias, restaurantes, piz-
zarias já aderiram ao projeto, e a rede continua crescendo, e há países em que está nascendo. Para ver 
os dados atualizados. http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-foodchefs-alliance/

Mercados da Terra. Os Mercados da Terra são mercados de produtores criados segundo diretrizes que 
seguem a filosofia Slow Food. Esses mercados comunitários constituem pontos de encontro impor-
tantes, onde os produtores locais oferecem alimentos saudáveis de qualidade diretamente ao consum-
idor a preços justos, e garantem métodos sustentáveis do ponto de vista ambiental. Além disso, preser-
vam a cultura alimentar da comunidade local e contribuem para a defesa da biodiversidade. No começo 
de 2019, a Fundação contava com 68 Mercados da Terra em 19 países (Austrália, Áustria, Bulgária, 
Chile, Colômbia, Estônia, Índia, Ilha Maurício, Israel, Itália, Letônia, Líbano, México, Moçambique, Porto 
Rico, Espanha, Estados Unidos, Turquia e Uganda). Para ver os dados atualizados:  https://www.fonda-
zioneslowfood.com/en/what-we-do/earth-markets/ A Fundação instituiu um prêmio em homenagem a Gigi 
Frassanito, um jovem colaborador falecido prematuramente. A edição de 2018 do Prêmio, teve como 
vencedor O Mercado da Terra de Maitland (Austrália) por seu grande ativismo e empenho social com a 
comunidade de produtores locais. Os Mercados premiados nas edições anteriores foram o Mercado da 
Terra de Coquimbo e La Serena (no Chile), de Foça (na Turquia), de Maputo (em Moçambique) e o pro-
jeto de captação de recursos “La buona strada – Ripartiamo dal cibo” (que ajuda os produtores italianos 
afetados pelo terremoto de 2016). Para ver os dados atualizados:

Slow Food Travel. Lançado oficialmente durante o Terra Madre 2016, o Slow Food Travel oferece um 
novo modelo de turismo, incluindo encontros e intercâmbios com agricultores, produtores de queijos, 
pastores, açougueiros, padeiros e viticultores, que com os chefs que usam seus produtos, tornam-se 
narradores de suas regiões e guias especializados na descoberta das tradições locais. A área piloto do 
projeto (Alpe Adria-Carinthia, na Áustria) já está em atividade e funcionando bem. Há trabalhos em an-
damento em três outras regiões (Vales do Tanaro, Vales de Biella e Val d’Aosta, na Itália). 

Rótulo Narrativo. Projeto iniciado em 2011. O Slow Food ressalta sempre a importância de uma comu-
nicação transparente nos rótulos dos produtos alimentares para que os consumidores possam fazer 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-chefs-alliance/


10
 |

PR
ES

S 
KI

T

escolhas conscientes. Com o projeto do “rótulo narrativo” inúmeras Fortalezas em mais de 20 países, 
e empresas se comprometeram para redigir um contrarrótulo, com informações e detalhes sobre as 
variedades e raças, as técnicas de cultivo, os territórios de proveniência dos produtos, o bem-estar 
animal e sobre as formas de conservação e consumo. Para julgar a qualidade de um produto, não 
são suficientes análises químicas ou físicas, tampouco basta experimentar os produtos. As abordagens 
técnicas não consideram tudo o que está por trás de um produto e não informam o consumidor se foi 
produzido com respeito pelo meio ambiente ou se houve justiça social. Apenas uma correta narrativa 
pode devolver a um produto seu verdadeiro valor. A qualidade de um alimento é, antes de mais, uma 
narrativa, uma história que começa na origem do produto (no território), passa pelas técnicas de culti-
vo, processamento e conservação, fornecendo também, obviamente, detalhes sobre as propriedades 
organolépticas e nutricionais. Para maiores informações sobre o projeto do rótulo narrativo, e para 
conhecer as diretrizes para redigir um contrarrótulo:  http://www.fondazioneslowfood.com/en/our-themes/
what-is-the-narrativelabel/

ATIVIDADES DE DEFESA E CAMPANHAS
O atual sistema de produção alimentar é insustentável. É por isso que o Slow Food realiza uma ativi-
dade de defesa dirigida ao público (sugerindo escolhas capazes de facilitar uma transação positiva), aos 
produtores (que optam por uma produção sustentável), aos tomadores de decisão (para que levem em 
conta os pedidos da sociedade civil em favor de uma produção sustentável de alimentos) e às empre-
sas alimentares que querem adotar a sustentabilidade como um novo elemento em seus processos de 
produção. 

Mudança climática 
Mudar o atual sistema agroalimentar global e o consumo individual poderia ser uma das soluções para 
combater a mudança climática. O sistema de produção alimentar industrial é um dos maiores culpa-
dos: a agricultura e outras atividades de uso da terra são responsáveis por um quarto das emissões 
globais de CO2 (IPCC), e dois terços das emissões são causadas pela pecuária. Mas a agricultura, so-
bretudo a agricultura de pequena escala, é também a primeira vítima da mudança climática, uma vez 
que os agricultores têm que enfrentar secas ou inundações devastadoras. O aumento do nível dos 
mares ameaça a sobrevivência das comunidades de pescadores, a acidificação dos oceanos torna-os 
hostis à vida e, diariamente, vemos uma perda cada vez maior de biodiversidade e uma desertificação 
incontrolável. Por isso, o Slow Food lançou a campanha Food for Change, uma campanha internacional 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
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de comunicação e captação de recursos lançada em outubro de 2017. A campanha chama a atenção 
para a relação entre alimentos e mudança climática: partindo dos alimentos, todos nós podemos fazer 
a diferença. As redes Slow Food de todo o mundo apoiam e promovem soluções para produzir alimen-
tos reduzindo o impacto sobre o clima.

Slow Meat
Através dessa campanha internacional, o Slow Food pretende conscientizar os consumidores sobre 
hábitos de consumo melhores, mais limpos e mais justos; incentivar a redução do consumo de carne 
e promover o trabalho dos pequenos e médios produtores que respeitam o bem-estar animal. O Slow 
Food também está trabalhando com produtores para medir e reduzir o impacto da produção no meio 
ambiente e melhorar o bem-estar animal. Boas condições de vida significam uma melhor saúde e um 
menor estresse para os animais e, consequentemente, menos doenças e um menor uso de medica-
mentos, com custos de produção mais baixos e uma qualidade melhor em termos de sabor e valores 
nutritivos. O resultado dessas práticas é uma relação mais respeitosa com a terra (ajudando a preservar 
a fertilidade do solo e a biodiversidade), um processo fundamental contra a mudança climática, uma 
vida melhor para os animais e, por fim, uma carne melhor. No site (www.slowfood.com/what-we-do/themes/
slow-meat/) há informações e recursos sobre esse tema, além de dados sobre o trabalho da rede Slow 
Meat. 

Slow Fish 
O Slow Food está trabalhando há anos por uma pesca sustentável, organizando, a cada dois anos, o 
evento Slow Fish, em Gênova (na Itália), além de outras iniciativas locais no mundo inteiro e projetos 
que apoiem as comunidades que praticam uma pesca responsável. A edição de 2019, dedicada ao 
tema “O mar: um bem comum”, acontecerá de 9 a 12 de maio. Durante eventos Slow Fish, pesquisa-
dores, acadêmicos, pescadores artesanais, representantes de instituições públicas e demais pessoas 
interessadas, falam de produção sustentável, de consumo responsável de peixe e de preservação dos 
delicados ecossistemas marinhos e de água doce. O site, em vários idiomas, www.slowfood.com/slowfish, 
reúne informações e pesquisas sobre o tema, e divulga as iniciativas da rede Slow Fish. Além disso, em 
2017, o Slow Food lançou o projeto Slow Fish Caribe, financiado pela União Europeia, que promove a 
conservação da biodiversidade dos ecossistemas costeiros e recifes de coral do Caribe, fortalecendo as 
boas práticas e o uso sustentável de recursos alimentares em áreas protegidas chamadas Reservas da 
Biosfera. Este ano, o projeto organizou o evento Honduras Sabores del Mar, no dia 16 de março. Ainda 
em 2019, o Slow Food organizou em Melbourne (Austrália) o Slow Fish Mebourne, no dia 3 de março. 
Existem 33 Fortalezas Slow Food que promovem as técnicas de pesca em 11 países. 

Slow Cheese
Estamos perdendo queijos, raças de animais, pastagens, pastores, habilidades e conhecimentos anti-
gos. Não é apenas uma questão do melhor leite e dos melhores queijos. O Slow Food está trabalhando 
com essas questões, educando crianças e adultos, resistindo à padronização e protegendo produtores 
artesanais e a biodiversidade alimentar. Todos os queijos das Fortalezas Slow Food são de leite cru e 
são 100 no mundo inteiro. Slow Food lançou uma campanha para proteger os queijos feitos com leite 
cru para defender os direitos dos queijeiros nos países onde leis muito rígidas em matéria de higiene, 
proíbem ou prejudicam a produção de queijo de leite cru. A rede de produtores ampliou-se, chegando 
em países como a África do Sul, Brasil e Argentina. Slow Food organiza um evento bianual em Bra (Itália) 

http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/slow-meat/
http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/slow-meat/
http://www.slowfood.com/slowfish
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chamado Cheese, a edição de 2019, cujo tema será “Natural é Possível”, acontecerá de 20 a 23 de se-
tembro, com o objetivo de continuar um caminho que, a partir do leite cru, chega aos queijos naturais, 
ou seja, sem enzimas artificiais, provando que os queijos sem fermentos sintéticos são mais ricos em 
biodiversidade e uma expressão mais autêntica das suas regiões de origem. O Cheese é um ponto de 
referência internacional para queijeiros artesanais e apaixonados por queijo de todo o mundo. A déci-
ma-primeira edição do Cheese, que se realizou em 2017, teve mais de 300.000 visitantes e 340 produtores, 
de mais de 50 países de todos os continentes. Há outras comunidades locais envolvidas com esse tema, por 
exemplo, o Slow Food Bodrum (Turquia), que organiza um evento, o Slow Cheese Bodrum, de 11 a 14 de 
abril; ou o Slow Food Guilan, no Irã, que realizará o Slow Cheese Guilan, em junho de 2019.

Migrantes
Há alguns anos, o Slow Food dedica atenção especial ao tema dos migrantes, considerado seu importante 
papel nas diversas fases do sistema de produção de alimentos. A partir de 2014, foram promovidas diversas 
iniciativas com a participação de migrantes em eventos e também em projetos Slow Food. Em 2017, com a 
Universidade de Ciências Gastronômicas, o Slow Food organizou a primeira edição do Migranti Film Fes-
tival 2017, um festival de cinema dedicado ao tema da migração, com atenção especial para: fenômenos 
migratórios em sua complexidade; exemplos de inclusão e integração; intercâmbios; contaminações; jovens 
de segunda geração; a relação com a multiculturalidade. Houve uma grande participação, com inúmeras 
propostas que chegaram para a edição de 2018: autores de 117 países enviaram um total de mais de 3.121 
filmes. Para o Terra Madre Salone del Gusto 2018, o Slow Food criou a Terra Madre Arena, um palco que, 
graças ao apoio do FIDA (Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola), deu voz a uma delegação 
de mais de 200 migrantes de 33 países. Os delegados animaram o espaço com debates sobre as migrações 
motivadas pelo clima, a exploração do trabalho dos migrantes e seu papel na cooperação internacional, e 
sobre o alimento como veículo de integração social.

Indigenous Terra Madre
Olhando para um mapa da agrobiodiversidade global e seus hotspots, é evidente que as áreas com maior 
densidade coincidem com os lugares onde vivem os povos indígenas. As comunidades indígenas guardam 
um patrimônio único de tradições, culturas e línguas, mas ao longo da sua história, suas terras foram con-
fiscadas e comunidades inteiras foram deslocadas para outros locais. Além de serem sujeitas à supressão 
cultural e, em alguns casos, a genocídio. No entanto, a sobrevivência dos povos indígenas é prova da resiliên-
cia das sociedades tradicionais ligadas a regiões geográficas específicas. O Slow Food acredita que não faz 
sentido defender a diversidade agrícola e alimentar sem procurar preservar também a diversidade cultural 
da população humana. 
O Indigenous Terra Madre (ITM) é uma rede de comunidades indígenas, parceiros e organizações. Nasceu 
para trazer as vozes dos povos indígenas no debate sobre alimentos e cultura, institucionalizando a par-
ticipação dos povos indígenas no movimento Slow Food e em seus projetos, além de desenvolver as redes 
em nível regional e global. Desde o início, o crescimento e o fortalecimento da rede contaram com o apoio 
do FIDA (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas) e do Fundo Christensen. Os 
eventos do ITM são organizados com a colaboração das comunidades de povos indígenas e realizados em 
seus territórios, com o apoio dos parceiros principais. A última edição aconteceu em novembro de 2015, em 
Shillong (Meghalaya, Nordeste da Índia). O evento reuniu 600 representantes das comunidades indígenas 
do mundo inteiro, para celebrar as culturas alimentares locais, discutindo sobre como os saberes tradicio-
nais e o uso sustentável de recursos naturais podem contribuir a desenvolver sistemas alimentares bons, 
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limpos e justos. A primeira edição do Indigenous Terra Madre realizou-se em 2011, em Jokkmokk (Sápmi, 
norte da Suécia), organizada pelo Slow Food Sápmi. Hoje, o ITM envolve milhares de indivíduos em mais de 
370 comunidades de 86 países do mundo inteiro. Mais de 800 produtos indígenas já estão na Arca do Gos-
to e há mais de 58 Fortalezas Slow Food administradas por comunidades indígenas. Muitos chefs indígenas 
também são parte ativa da A Aliança de Cozinheiros do Slow Food. Em 2018, foi criado o Comitê Consultivo da 
rede ITM. É formado por sete membros representando todas as macroáreas do mundo em que o Slow Food 
está presente, além de dois consultores internacionais do Slow Food para a rede de povos indígenas. Graças 
ao enorme trabalho e fortalecimento da rede, vários eventos foram organizados para 2019 em diversas 
partes do mundo, especificamente na Rússia, Japão, México e Quênia. 

Atividade de lobby na Europa 
O escritório europeu do Slow Food, com sede em Bruxelas, trabalha para colaborar com a criação de políticas 
alimentares sustentáveis; modificar nossos modelos de produção e consumo; adotar uma visão política mais 
abrangente, que ponha as pessoas e a defesa do meio ambiente no centro das políticas. Atua assegurando 
uma forte ligação entre o trabalho de base do nosso movimento e os tomadores de decisão, e também crian-
do oportunidades para um diálogo direto entre eles. A necessidade de políticas alimentares mais coerentes é 
a base de nossas ações em nível europeu. Em médio prazo, queremos uma mudança da política alimentar 
comum da União Europeia, para permitir uma abordagem mais holística dos alimentos, meio ambiente, 
saúde e agricultores. Em curto prazo, continuaremos monitorando e discutindo uma série de políticas rel-
acionadas aos alimentos, pressionando por uma maior integração das políticas. Essas políticas incluem: a 
Política Agrícola Comum (PAC); as diretivas sobre Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e as 
“Novas Técnicas de Reprodução” (NTR); o Bem-Estar animal; Abelhas e agrotóxicos (sobretudo os Neonic-
otinoides); a Política Comum das Pescas (PCP); rotulagem de alimentos, qualidade dos alimentos e des-
perdício alimentar. Em 2019, o Slow Food promoverá as Iniciativas de Cidadania Europeia “End the Cage 
Age”, convidando os tomadores de decisão a proibirem a utilização de gaiolas na ”Eat ORIGINal – Unmask 
your food”, convidando a Comissão Europeia a impor uma declaração de origem obrigatória para todos os 
produtos alimentares para proteger a nossa saúde, prevenir fraudes alimentares e garantir o direito dos 
consumidores à informação. Para mais informações: https://www.slowfood.com/sloweurope/en/

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-presidia/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-chefs-alliance/
https://www.slowfood.com/sloweurope/en/
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EVENTOS

O Slow Food organiza diferentes eventos (de pequenas reuniões organizadas por grupos locais a eventos in-
ternacionais com centenas de milhares de visitantes, jornalistas e profissionais do setor da alimentação) para 
conscientizar um público cada vez mais numeroso sobre os nossos temas e as nossas campanhas. Todo dia 
há eventos organizados por uma rede Slow Food local em algum lugar do mundo, uma média de um evento a 
cada hora ao longo de todo o ano. Assim, o Slow Food pode alcançar milhões de pessoas. 

A rede do Terra Madre sempre está envolvida em eventos e desempenha um papel importante nos eventos do 
Slow Food, empoderando produtores de alimentos e ativistas e educando e envolvendo o público. Terra Madre 
também significa um encontro mundial bienal, reuniões regionais/nacionais organizadas periodicamente no 
mundo inteiro, um dia global de ação, celebrado todo ano no dia 10 de dezembro, e projetos internacionais 
envolvendo todos os atores do sistema alimentar. Esses encontros oferecem a quem participa da rede a 
oportunidade de debater e compartilhar seus conhecimentos e experiências, voltando para suas atividades 
diárias com a energia positiva de uma comunidade internacional unida por uma visão comum.

Terra Madre Salone del Gusto
Realizado em Turim, na Itália, desde 2004, e organizado pelo Slow Food, Região do Piemonte e Prefeitura de 
Turim, o evento Terra Madre Salone del Gusto acontece a cada dois anos. Em 2018, as datas foram de 20 a 
24 de setembro. “Food for Change” foi o tema principal da 12ª edição do evento mais importante do mundo 
dedicado ao alimento bom, limpo e justo: palestras, Laboratórios do Gosto, o enorme Mercado e Fóruns do 
Terra Madre onde se reuniram 7.000 delegados do Slow Food de 150 países.

Terra Madre Bálcãs
Lançado em Sófia, em 2010, é a rede que reúne as comunidades do alimento de diversos países, que, porém, 
pertencem a uma mesma região com tradições alimentares únicas, e condições socioeconômicas semelhantes. 
A quinta edição do Terra Madre Bálcãs aconteceu em Bruxelas, de 21 a 23 de maio de 2018, com a presença 
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de mais de 100 delegados de 9 países. A decisão de organizar o evento em Bruxelas foi tomada para chamar a 
atenção das instituições europeias para a importância dos Bálcãs e o seu futuro na UE. A rede do Terra Madre 
Bálcãs se reúne a cada dois anos, mas muitas outras iniciativas menores em toda a região são resultado das 
atividades da rede: troca de conhecimentos entre produtores bósnios e macedônios; atividades de formação 
para alunos de diversos países na Romênia; campanhas em defesa da paisagem e dos direitos dos pequenos 
produtores; e festivais celebrando a agrobiodiversidade local e o melhor da cozinha local. 

Terra Madre Burkina Faso
O primeiro encontro das comunidades do alimento dos países da África Ocidental aconteceu em Ouagadou-
gou, em 2017. O evento foi organizado pela Fundação Slow Food para a Biodiversidade, como parte das 
Fundações para África Burkina Faso, uma iniciativa voltada para a promoção do direito ao alimento, admin-
istrada por 28 fundações bancárias membros da ACRI, a associação italiana de fundações e caixas de pou-
panças. A segunda edição do evento aconteceu em Ouagadougou, de 2 a 3 de fevereiro de 2019, e foi uma 
oportunidade para lançar oficialmente o projeto da Aliança de Cozinheiros Slow Food no país.
Terra Madre Nordic
O Terra Madre Nordic é a expressão da rede Nordic Slow Food. A primeira edição do evento será realizada em 
Copenhague (Dinamarca), em 2018. O objetivo é incentivar um diálogo em todos os países nórdicos sobre pro-
dução e consumo alimentar sustentável, criando uma rede mais forte e retomando a discussão sobre novos 
alimentos nórdicos bons, limpos e justos. 

Terra Madre Day
Desde 2009, no dia 10 de dezembro – o dia em que, em 1989, o Slow Food foi fundado oficialmente - organ-
iza-se o Terra Madre Day, uma oportunidade para toda a rede Slow Food, de celebrar o alimento local no mun-
do todo. É uma oportunidade, para toda a rede do Slow Food, de apresentar produtos locais e produtores, e 
para promover a produção e o consumo sustentáveis junto das comunidades e das instituições locais. O Terra 
Madre Day é um dos eventos coletivos mais importantes jamais organizados em escala global, para comemo-
rar o alimento local. Toda edição consegue envolver centenas de milhares de pessoas em todos os países em 
que o Slow Food está representado, participando de diversos eventos: encontros e debates, piqueniques e 
jantares, filmes e festivais, visitas a fazendas e outras iniciativas. 

Slow Food Nations
O Slow Food USA organiza o Slow Food Nations, um festival internacional anual de alimentos no centro de 
Denver, Colorado em meados de Julho. Inspirado no Terra Madre Salone del Gusto, o Slow Food Nations in-
clui uma Leader Summit, um Mercado, festas em bloco, conversas livres, atividades familiares e muito mais. 
O evento é gratuito e aberto ao público com eventos selecionados.
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OUTROS TEMAS
Abelhas 
As abelhas desempenham um papel fundamental para a biodiversidade e a agricultura, polinizando plantas 
que vão parar nos nossos pratos. No mundo inteiro, as populações de abelhas melíferas – selvagens ou 
de criação – estão diminuindo dramaticamente, devido a fatores ambientais, patológicos e climáticos. Esse 
fenômeno aumentou significativamente nos últimos anos, afetando principalmente países e regiões com 
agricultura industrializada: Europa, América do Norte e do Sul, Ásia e até alguns países africanos. Sem as 
abelhas, muitas espécies de plantas selvagens e cultivadas deixariam de existir. Por exemplo, a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estima que as abelhas polinizam 71 das 100 
espécies vegetais que fornecem 90% dos alimentos consumidos no planeta. 

Alimentos e Saúde: Alimentos e sistemas de cultivo industriais estão fazendo as pessoas adoecerem de diversas 
formas. Segundo o relatório do Painel Internacional de Especialistas em Sistemas Alimentares Sustentáveis 
(IPES-Food), os custos humanos e econômicos são assustadores. Escolhas erradas de nossos alimentos diários 
podem provocar obesidade, subnutrição, aumentando o risco de doenças e condições como artrite, diabete e 
doenças cardíacas. Os alimentos deveriam ser considerados medicamentos necessários para manter a saúde, 
e para prevenir e tratar doenças. O Slow Food organizou pela primeira vez uma área temática sobre Saúde e 
Alimentação no Terra Madre Salone del Gusto 2018, com palestras e workshops. Outra atividade realizada em 
nome do Slow Food foi a introdução do primeiro imposto sobre junk food (comida lixo) nos Estados Unidos, 
em 2014, graças a Denisa Livingston, Conselheira Internacional para a Indigenous Network e membro do povo 
Diné. Denisa trabalhou para introduzir o Healthy Diné Nation Act, que taxa em 2% as bebidas com adição de 
açúcar e alimentos com alto teor de sal, gordura e/ou açúcar, ao mesmo tempo, eliminando o imposto de 5% 
sobre frutas e verduras frescas. Desde 2015, o imposto arrecadou mais de quatro milhões de dólares.

Desperdício Alimentar
O Slow Food acredita que num mundo com milhões de pessoas malnutridas e recursos limitados, reduzir 
o desperdício alimentar é uma etapa fundamental para chegar a um sistema alimentar sustentável. O 
atual sistema, no qual somos consumidores e produtores, baseia-se num mecanismo de superprodução 
e desperdício, no rápido esgotamento de um produto para que um novo possa ser inserido no mercado 
e numa estética perfeita dos produtos à venda. Segundo dados da FAO, cerca de um terço dos alimentos 
produzidos anualmente no mundo para consumo humano – cerca de 1,3 bilhões de toneladas – são 
perdidos ou desperdiçados. No entanto, aproximadamente 840 milhões de pessoas no mundo (12% da 
população mundial) são malnutridos. Nos países em vias de desenvolvimento, a perda e o desperdício 
de alimentos verifica-se principalmente nas primeiras fases da cadeia de suprimentos. Nos países de 
média e alta renda, numa fase mais avançada da cadeia de suprimentos, isto é: nos supermercados, nos 
restaurantes ou nas casas. 

Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e as Novas Técnicas de Reprodução (NTR)
Com os OGMs, corremos o risco de transformar a nossa comida em mercadorias patenteadas, controladas 
por poucas multinacionais, acabando com os direitos de agricultores e consumidores. As grandes fazendas 
que praticam a monocultura, normalmente favoráveis aos OGMs, provocam um empobrecimento da 
biodiversidade e favorecem o êxodo dos pequenos agricultores que trabalham em áreas marginalizadas, 
resultando na perda de saberes e de variedades locais. Uma ameaça que se torna ainda mais grave por 
representarem, os OGMs uma ferramenta eficiente de proteção das sementes, graças às patentes; e pelo alto 
risco das lavouras transgênicas contaminarem os cultivos orgânicos e convencionais. Nos países que adotaram 
os cultivos GM, as leis sobre a rotulagem se aplicam apenas aos alimentos utilizados diretamente para a 
alimentação humana, não se aplicando aos “derivados de OGMs” (carne, leite, ovos, etc.) produzidos a partir 
de rações OGM. As normas não permitem portanto uma completa liberdade de escolha dos consumidores. As 
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Novas Técnicas de Reprodução (NTR) foram desenvolvidas nos últimos anos e as empresas de biotecnologia 
afirmam que são necessárias para poder responder aos futuros desafios de produção agrícola abundante e 
sustentável. São os mesmos argumentos usados para promover os organismos geneticamente modificados. 
Essas técnicas representam mais uma ameaça à soberania alimentar, ao meio ambiente e à saúde humana.

Microplásticos
A produção de plástico, dos anos 50 até hoje, chega a 8,3 bilhões de toneladas anuais (dos quais, 6,3 bilhões 
tornaram-se lixo), e a produção anual global de plástico aumentou de dois milhões de toneladas em 1950, 
para mais de 400 milhões de toneladas de 2015. Ao longo do tempo, os resíduos plásticos de grande 
dimensão (macroplásticos), degradam-se e quebram-se por efeito da fotodegradação e da ação mecânica, 
tornando-se micro e nanoplásticos. A insustentabilidade dos resíduos plásticos envolve diversos aspectos, e 
os custos da inatividade e da não gestão são elevadíssimos: no setor ambiental, o plástico cria uma pressão 
altíssima sobre os ecossistemas; no setor econômico privado, é uma perda econômica potencial para o 
turismo e as atividades de lazer, e é um peso econômico enorme, devido aos custos de infraestruturas e 
serviços para a gestão dos resíduos, e aos custos para o tratamento das águas. Os micros e nanoplásticos 
são um risco para a saúde humana, devido à liberação de substâncias químicas que entram na rede alimentar 
da qual somos parte. O nosso compromisso es promover a economia circular, facilitando e praticando a 
coleta seletiva e a reciclagem dos materiais plásticos e promover a redução das embalagens e a substituição, 
sempre que possível, das embalagens de plástico por equivalentes naturais ou com plásticos biodegradáveis 
e compostáveis. 

Sementes
As sementes de todas as variedades existentes são o presente e o futuro da vida. Temos deveres e 
responsabilidades para com as sementes: cabe a nós preservá-las para que possamos garantir uma 
alimentação rica e variada, mas também para preservar o patrimônio de diversidade que as sementes 
representam do ponto de vista biológico e cultural. O aumento constante da agricultura industrial e sua 
necessidade de uniformar, padronizar e lucrar originou uma concentração de espécies cultivadas e uma 
redução do número de variedades, com uma perda impressionante de biodiversidade vegetal. Basta olhar 
para os números para compreender melhor essa tendência: das 80.000 espécies comestíveis disponíveis 
para produção alimentar, apenas 150 estão sendo cultivadas, 8 das quais são vendidas em escala global. 

Solo 
O solo é um recurso natural fundamental, do qual depende toda a vida do planeta. Representa a base de 
inúmeros serviços ecossistêmicos, que permitem e regulam a vida no planeta: produz cerca de 95% dos 
alimentos destinados ao consumo humano; filtra a água da chuva, devolvendo-a limpa e potável; regula 
o clima, é uma reserva fundamental de carbono e biodiversidade. Apesar de seu valor incalculável para 
a humanidade, hoje o solo está em risco. Para formar 2,5 centímetros de solo fértil, são necessários 
500 anos. Mas o solo é sujeito a inúmeros processos de degradação: erosão, contaminação, salinização, 
impermeabilização, quase todos – direta ou indiretamente – causados pelas atividades humanas. A 
industrialização da agricultura contribuiu profundamente a empobrecer os terrenos, sobretudo nos países 
ocidentais, reduzindo drasticamente a matéria orgânica e a fertilidade. Até hoje nada foi feito para reverter 
a perda de fertilidade causada pelo aumento enorme da produção agrícola e animal, com consequências 
assustadoras.

Grilagem de terra 
Há alguns anos, o Slow Food trabalha para chamar a atenção do público para o problema e, através de 
seus projetos, também das populações diretamente envolvidas (www.slowfood.com/what-we-do/themes/
land-grabbing/). Além disto, graças à ajuda de outras organizações, o Slow Food realiza um trabalho de 
rede, denunciando, junto das instituições, o fenômeno e suas consequências mais graves, chamando a at-
enção sobre as modalidades de concessão e uso dos terrenos. Em Uganda, o Slow Food lançou a campanha  
“Our Future is in Danger: Stop Land Grabbing!” (O nosso futuro está em perigo: chega de grilagem de ter-
ras!), com o objetivo de conscientizar sobre o problema da grilagem de terras e suas consequências para a 
população, e promover um debate político em todos os níveis.

http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/land-grabbing/
http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/land-grabbing/
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COMO FUNCIONA O SLOW FOOD
A NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Slow Food é uma organização internacional sem fins lucrativos, democrática, de promoção social e 
cultural e voluntária. A rede global do Slow Food envolve pessoas de 160 países. 

A rede dos associados Slow Food é organizada em cerca de 2.000 sedes locais, que representam a base 
do movimento e envolvem ativamente os cidadãos em ações para mudar suas escolhas alimentares, 
propondo uma série de atividades, por exemplo: apoio aos mercados de produtores e as CSA - 
Comunidades que Sustentam a Agricultura -, criação de hortas escolares e comunitárias e reunião de 
associados de diferentes etapas da cadeia alimentar para que participem de debates e causas comuns. 

O Slow Food tem estruturas organizacionais em nível regional e nacional, por exemplo, na Itália, 
Alemanha, Suíça, Holanda, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, China, Japão, Coreia do Sul, Quênia, 
Uganda e Rússia. 

O Slow Food Internacional é uma organização guarda-chuva que tem o papel de orientar as ações de 
todo o movimento. É governada por dois órgãos: o Conselho internacional e o Comitê executivo. O Con-
selho Internacional, eleito a cada quatro anos durante o Congresso Internacional, que tem uma função 
de orientação política do Slow Food.  É composto por 41 pessoas de 28 países. O Comitê Executivo o 
órgão operacional que implementa as decisões do Conselho e que tem amplos poderes para a gestão 
ordinária e extraordinária. Tem um presidente, Carlo Petrini, um Secretário-Geral, Paolo Di Croce, e 
membros: Alice Waters (EUA), Ursula Hudson (Alemanha), Edward Mukiibi (Uganda), Georges Schnyder 
Junior (Brasil), Qun Sun (China), Joris Lohman (Holanda) e Roberto Burdese (Itália).
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€ 2.385.943 
FUNDAÇÕES E
INSTITUIÇÕES 

€ 1.466.313 
INDIVÍDUOS 

€ 517.383 
EMPRESAS 

RECEITA 
TOTAL €
4.369.639 

→→

→ FUNDAÇÕES E
INSTITUIÇÕES

INDIVÍDUOS →

→ EMPRESAS

55%33%

12%

OS NOSSOS FINANCIAMENTOS E DESPESAS 
Aqui você encontrará alguns gráficos sobre o Slow Food Internacional e a Fundação Slow Food para a Biodiversidade. 
Se você quiser saber mais sobre uma determinada rede Slow Food nacional ou regional, entre em contato com a pessoa 
responsável.

Em 2017, graças ao apoio dos doadores, o Slow 
Food Internacional recebeu 4.369.639, que foram 
investidos no desenvolvimento e gestão de diversos 
projetos internacionais. 
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€ 2.385.943 
FUNDAÇÕES E
INSTITUIÇÕES 

€ 517.383 
EMPRESAS 

 € 2.119.688 
Atividades e projetos

 € 330.402 
Captação de recursos

 € 548.940 
Comunicação 

e educação 

 € 968.760 
Estrutura e atividades 

 € 389.787 
Gestão 

→→CUSTOS 
TOTAIS 
€ 4.357.577 

49%

22%9%

8%

13%

Os dados referem-se a valores consolidados dos orçamentos de 2017 
do Slow Food e da Fundação Slow Food para a Biodiversidade.
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CRONOLOGIA
1986  – Nasce, na Itália, a associação Slow Food. 

1989 – Em Paris, na Opéra Comique, nasce o movimento internacional Slow Food. Na mesma ocasião 
é assinado o Manifesto do Slow Food. 

1990 – Primeiro congresso do Slow Food, em Veneza. 
Com a publicação do guia Osterie d’Italia, nasce a editora Slow Food Editore. 

1992 – Nasce o Slow Food Alemanha. 

1993 – Nasce o Slow Food Suíça.

1996 – Realiza-se a primeira edição do Salone Internazionale del Gusto, em Turim, onde também é 
apresentado o projeto da Arca do Gosto. 
Publica-se, pela primeira vez, Slow, a revista internacional do Slow Food. 

1997 – Em Bra (Itália), realiza-se a primeira edição do Cheese, o evento internacional dedicado aos 
queijos, que se tornará um evento bienal.
 
2000 – É lançado o projeto das Fortalezas Slow Food, ações específicas para preservar ou resgatar 
pequenas produções artesanais em risco de extinção. 
Nasce o Slow Food EUA.

2003 – Nasce a Fundação Slow Food para a Biodiversidade Onlus. 

2004 – Durante os mesmos dias do quinto Salone del Gusto, em Turim, realiza-se a primeira edição do 
Terra Madre, com a participação de aproximadamente 5.000 delegados, vindos de 130 países. 
Inaugura-se a “Agenzia” de Pollenzo (na província de Cúneo, Itália), que se torna a sede da primeira 
Universidade de Ciências Gastronômicas do mundo. 
Nasce o Slow Food Japão. 
Gênova é a sede da primeira edição do Slow Fish, evento dedicado ao peixe, à pesca e ao consumo 
sustentável. 
.
2005 – Inaugura-se o Salão das Comunidades do Alimento, primeiro grande evento organizado pelo 
Slow Food em Belo Horizonte, Brasil.

2006 – O Slow Food EUA constitui o Terra Madre Relief Fund, um fundo especial, para ajudar as comu-
nidades do alimento da Louisiana, atingidas pelo furacão Katrina. 
Nasce o Slow Food Reino Unido. 
2007 – Em Puebla, México, o quinto congresso internacional do Slow Food reúne 600 delegados. 
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CRONOLOGIA
Realizam-se as primeiras edições regionais do Terra Madre no Brasil e Belarus.  
Em Montpellier, França, o Slow Food organiza a primeira edição de Vignerons d’Europe, encontro de 
produtores vinícolas de todo o continente.  
Realiza-se a primeira edição de Algusto em Bilbao, Espanha.

2008 – A rede do Terra Madre organiza encontros na Etiópia, Irlanda e Holanda. 
Em São Francisco, o Slow Food EUA organiza Slow Food Nation. 
O Slow Food e a Fundação Slow Food para a Biodiversidade inauguram os Mercados da Terra, rede 
mundial de feiras de agricultores.

2009 – Realizam-se as primeiras edições regionais do Terra Madre na Tanzânia, Argentina, Bósnia, No-
ruega, Espanha e Áustria. 
Em novembro, em Tours (França) realiza-se a primeira edição do Eurogusto, o evento bienal europeu 
do gosto e da alimentação. 
Na Itália nasce a rede da A Aliança de Cozinheiros do Slow Food.
No dia 10 de dezembro (comemorando os vinte anos da associação internacional) realiza-se no mundo 
inteiro a primeira edição do Terra Madre Day. Mais de 1000 eventos em 150 países.

2010 – Inicia o projeto das Mil Hortas na África. 
Nas diversas regiões do mundo, são organizadas as primeiras edições regionais do Terra Madre: na 
Argentina, Azerbaijão, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Geórgia, Cazaquistão, enquanto que na Bulgária 
reúnem-se, pela primeira vez, as comunidades de alimento da região dos Bálcãs. 

2011 – Em Jokkmokk, na Suécia, pela primeira vez, reúnem-se as comunidades do alimento do Terra 
Madre Indigenous. 
Realizam-se de novo os encontros regionais do Terra Madre na Armênia, Áustria, Coreia do Sul, Crimeia, 
Japão, Rússia e Suíça. 

2012 – Em Nova Iorque, Carlo Petrini toma a palavra durante o Fórum Permanente das Nações Unidas 
sobre questões indígenas.
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, o presidentes 
do Slow Food fala durante o “Diálogo sobre Segurança Alimentar e Nutricional”. 

2013 – O Slow Food assina um acordo com a FAO. Começam as fases operacionais do projeto ESSEDRA 
(Desenvolvimento Social, Econômico, Ambiental Sustentável das Áreas Rurais), para promover o desen-
volvimento das comunidades agrícolas e preservar a biodiversidade nos Bálcãs e na Turquia. 
Em outubro, realiza-se AsiOGusto, primeiro evento internacional na Ásia, em Namyangiu (Coreia do Sul). 
Em novembro, abre o Mercado da Terra de Maputo, em Moçambique, o primeiro na África. 
O projeto da Arca do Gosto recebe novo impulso no mundo inteiro.

2014 – Nasce o Slow Food Coreia. 
O Slow Food EUA organiza a primeira edição do evento Slow Meat, em Denver, Colorado. 

2015 – Nasce o Slow Food Great China. 
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Na Exposição Universal de Milão 2015, os arquitetos Herzog & de Meuron perceberam o Pavilhão do 
Slow Food. Ainda durante a Expo, 2.500 jovens agricultores de 120 países participam do Terra Madre 
Jovens – We Feed the Planet. 
Em Pequim (China), acontece o Slow Food Beijinhg Festival. Durante o evento são apresentados os 
primeiros 100 produtos chineses a serem inseridos no catálogo mundial da Arca do Gosto. 
Em Kintex (Coreia do Sul), é organizado o Slow Food Asia Pacific Festival. 

2016 – Carlo Petrini, fundador do Slow Food, é nomeado Embaixador Especial da FAO na Europa para 
a estratégia Fome Zero. 

2017 – A 1ª edição do Terra Madre Burkina Faso foi realizada em Ouagadougou.
A 1ª edição do Terra Madre des Grands Lacs foi realizada em Goma (República Democrática do Congo). 
O 7º Congresso Internacional do Slow Food foi realizado em Chengdu (China).
Foi lançada a campanha de comunicação e captação de recursos Menu for Change, destacando a rela-
ção entre alimentos e mudança climática. 

2018 – A primeira edição do Terra Madre Nordic acontece em Copenhague, Dinamarca. 
Criação do Comitê Consultivo do Indigenous Terra Madre. 
Fundação do Slow Food na Rússia. 
Lançamento da campanha internacional Food for Change
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UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS GASTRONÔMICAS
(POLLENZO, ITÁLIA)
Introdução
A Universidade de Ciências Gastronômicas (UNISG), fundada em 2004 em Pollenzo, em colaboração com as 
regiões de Piemonte e Emilia Romagna (Itália), é uma universidade privada, porém legalmente reconhecida 
pelo governo italiano. Uma universidade dinâmica, inovadora, com um forte sabor internacional, a UNISG 
caracteriza-se por um corpo discente diversificado, com ex-alunos e estudantes originários de mais de 90 
países. Esta diversidade de experiências, oportunidades, origens e encontros, é uma das características dis-
tintivas que contribuem para a unicidade da UNISG no panorama acadêmico da Itália e não só. 

Sua fórmula didática original combina estudo e prática, livros e histórias de vida, ciência e conheci-
mentos artesanais rurais, aprofundados graças a viagens de estudo que incentivam o intercâmbio com 
produtores de alimentos do mundo inteiro. 
Esta abordagem metodológica e pedagógica oferece aos alunos uma visão holística dos sistemas de 
produção de alimentos, tanto passados como atuais, e ensina como desenvolver cenários para o futuro 
dos alimentos no mundo. 

A universidade treina gastrônomos, figuras profissionais totalmente integradas no panorama socioeco-
nômico contemporâneo. Os gastrônomos têm conhecimentos e habilidades relacionadas com o setor 
agrícola e alimentar e trabalham para orientar a produção de alimentos, a distribuição e o consumo, 
para criar um futuro sustentável para o planeta. 
Os graduados trabalham nos setores de produção de alimentos artesanais e industriais, na pequena, 
média e grande distribuição, no turismo, na educação alimentar, e para agências públicas e ONGs. Mui-
tos também continuam lançando seus próprios projetos e empresas. 

Outra característica distintiva da UNISG é o seu projeto inovador de serviço de refeições, Mesas Acadêmi-
cas, que combina educação, alta gastronomia, preços justos e produtos locais. Chefs famosos de todo o 
mundo, muitos deles com estrelas Michelin, visitam a UNISG. Apoiados por uma equipe de cozinheiros 
da UNISG, servem pratos que respeitam os princípios Slow Food do “bom, limpo e justo” com um baixo 
custo e o uso do maior número possível de ingredientes de origem local. 

Os membros da Associação dos Amigos da Universidade apoiam as atividades da UNISG. 
O Clube de Parceiros Estratégicos da UNISG é formado pelas mais importantes empresas do setor alimentar 
e outras instituições e organizações. O clube desempenha um papel ativo na vida da universidade, apoiando 
suas atividades de pesquisa e compartilhando seu compromisso e estratégias para construir novos cenários 
sustentáveis de produção e consumo de alimentos, em nível nacional e internacional. 

UNISG em Números:
 Ano da fundação: 2004
 Alunos que participaram dos cursos da UNISG desde 2004: mais de 2.700
 Estudantes internacionais desde 2004: mais de 1.100
 Viagens de estudo organizadas na Itália e no resto do mundo anualmente: 120
 Nacionalidades representadas no corpo discente até hoje: mais de 90
 170 entre empresas e instituições que apoiaram a Associação dos Amigos da Universidade
 35 empresas que se tornaram parceiros estratégicos 



www.slowfood.com

Gabinete de Imprensa do Slow Food Internacional
Paola Nano – p.nano@slowfood.it - +39 3298321285
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