
 
 

Slow Europe 
 
O Slow Food acredita que os valores de proteção da biodiversidade, da sustentabilidade, da 
conservação dos recursos naturais e do desenvolvimento inclusivo devem constituir a base das 
novas políticas europeias.  
 
O Slow Food almeja a criação de uma Política Agrícola Comum em nível europeu, que:  
 
- considere o sistema alimentar segundo uma abordagem holística  
- se preocupe em promover um sistema de produção, distribuição e consumo bom (capaz de 
respeitar a saúde, a cultura e as tradições das comunidades locais), limpo (capaz de respeitar o 
meio ambiente) e justo (capaz de respeitar os direitos de agricultores, pecuaristas, produtores e 
consumidores)  
- seja baseada na defesa da biodiversidade local (variedades vegetais e raças animais 
autóctones, produtos processados), reconhecendo o papel fundamental dos consumidores e 
dos pequenos produtores  
- sublinhe a importância desses princípios durante todas as negociações e os contatos com 
países terceiros (por ex.: TTIP, Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento)  
 
A partir de 2011, a Comissão Europeia – Direção-Geral do Ambiente - reconheceu o potencial 
operativo do Slow Food e o seu valor ambiental em nível europeu, concedendo à associação a 
subvenção de funcionamento (operating grant) para ONGs ambientais. Desde 2013, a Comissão 
Europeia vem apoiando o papel central da associação e de seus parceiros na proteção da 
biodiversidade agrícola e na promoção do desenvolvimento rural na região dos Bálcãs.  
 
A seguir as áreas de trabalho do Slow Food, no terreno e junto das instituições:  
 
Agricultura. O Slow Food acredita que a nova Política agrícola comum (Pac) da União Europeia 
deve mudar sua estrutura e orientação, não podendo se preocupar apenas com os temas e 
interesses da produção. A PAC já foi além das suas limitações iniciais, e está comprometida com 
questões ligadas ao meio ambiente e ao sistema alimentar de modo geral. Mas as políticas 
europeias devem ainda formalizar o seu âmbito de ação, demonstrando uma visão e processos 
criação de políticas mais holísticos, baseados na sustentabilidade. O Slow Food acredita que a 
PAC da União Europeia deve concentrar-se em dois elementos fundamentais: a produção 
sustentável em pequena escala e os jovens.  
 
Pesca. Diante da redução das reservas de pesca globais, a poluição dos mares e o seu impacto 
na existência de milhões de comunidades que vivem nas regiões costeiras, a pesca é um tema 
crítico. O Slow Food apoia uma Política comum das pescas (PCP), baseada no equilíbrio justo 
entre a atividade da pesca e a conservação dos mares, de forma a garantir o desenvolvimento das 
comunidades costeiras e da pesca artesanal. A PCP deve garantir fortes incentivos para práticas 
sustentáveis e penalizar as que não forem sustentáveis; agir segundo uma abordagem regional 
que permita que representantes das comunidades locais decidam a melhor forma de gerir os seus 
recursos; financiar educação e formação para promover comportamentos sustentáveis em relação 
à pesca e ao consumo de peixe.  
 
Mudança climática. Um dos fatores que mais influenciam a mudança climática é o sistema 
alimentar: a produção agroindustrial e a indústria alimentar, os transportes e o marketing 
consomem mais energias fósseis do que qualquer outro setor industrial. O efeito estufa e poluição 
são agravados pela criação intensiva, que emite na atmosfera imensas quantidades de 
substâncias poluentes. O sistema agroindustrial moderno implica consequências devastadoras 



 
 

para o meio ambiente, provocando erosão do solo, a destruição de ecossistemas, desertificação e 
uma gestão ineficiente de recursos como água e energia; além da perda drástica de 
biodiversidade. O atual sistema está baseado na sobreprodução, no desperdício alimentar e nas 
cadeias longas de produção, na produção intensiva de carne e em elevados consumos de carne. 
Todos esses fatores agravaram o impacto sobre o meio ambiente. O Slow Food acredita que uma 
forma de lutar e prevenir a mudança climática é passando de um sistema agroalimentar industrial 
a práticas agrícolas sustentáveis.  
 
Desperdício alimentar. Todo ano, no mundo, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são 
desperdiçadas. Cerca um terço de todos os alimentos produzidos não chega onde deveria: em 
nosso prato. O desperdício de alimentos é um problema global de todos os pontos de vista: 
envolve todos os atores que fazem parte da cadeia de produção e deixa 1 bilhão de pessoas 
famintas. A associação defende um sistema de produção, distribuição e consumo capaz de lutar 
contra o desperdício alimentar.  
 
Consumo responsável. Num sistema alimentar orientado pela lógica do mercado, a ideia que o 
alimento deve ser barato, independentemente do seu valor intrínseco, passou a ser considerada 
correta. O atual modelo cultural, que considera o preço como único critério de referência, 
provocou o desenvolvimento assustador do agronegócio, capaz de fornecer grandes quantidades 
de alimentos a preços baratos, em detrimento dos pequenos produtores. O Slow Food luta para 
reverter a lógica desse sistema, resgatando a relação entre produtor e consumidor. 
 
Biodiversidade. Avalia-se que, ao longo do último século, três quartos da diversidade genética 
dos cultivos agrícolas tenham desaparecido. São perdas inestimáveis do ponto de vista ambiental, 
econômico, social e cultural. O Slow Food acredita que as práticas agrícolas tradicionais podem 
desempenhar um papel fundamental na defesa da biodiversidade e da proteção da fertilidade dos 
solos, dos ecossistemas agrícolas e do meio ambiente. Por este motivo, é necessário apoiar os 
produtores que utilizam sistemas produtivos sustentáveis e recusam o emprego de pesticidas e 
OGMs. O Slow Food acredita que, para apoiar os pequenos produtores, é necessário simplificar 
as normas europeias sobre higiene e qualidade. Estas produções de qualidade correm o risco de 
desaparecer devido ao excesso de burocracia e aos processos sanitários padronizados, que não 
fazem diferenças entre produtos industriais e artesanais.  
 
Bem-estar Animal. Milhões de animais, criados por seu leite, carne, ovos, muitas vezes são 
tratados cruelmente. Precisamos considerar que a forma com que tratamos os animais e 
processamos suas carnes afeta irremediavelmente o nosso bem-estar: a saúde humana, a 
sustentabilidade ambiental, a justiça social, a segurança alimentar. Boas condições de vida dos 
animais significam menos estresse, e consequentemente menos probabilidades de adoecer e, 
consequentemente, de tomar medicamentos. Os custos de produção se tornam assim mais baixos 
e a qualidade do produto final é melhor, em termos de sabor e de valores nutricionais. O Slow 
Food não promove o vegetarianismo, mas uma ideia diferente do sistema produtivo. Optar por um 
menor consumo de carne, mas de melhor qualidade, privilegiando as raças locais, sempre que for 
possível, pode representar a diferença.  
 
Abelhas e pesticidas. Mais uma frente de luta do Slow Food: a conscientização sobre o 
problema da dramática redução do número de abelhas, em colaboração com diversas 
organizações, sobretudo com a European Beekeeping Coordination. Através de petições e 
campanhas, o Slow Food chamou a atenção das instituições europeias contra o uso excessivo de 
pesticidas, sobretudo contra os neonicotinióides.  
 
OGMs. Desde a sua criação, o Slow Food sempre promoveu alimentos e rações livres de 



 
 

organismos geneticamente modificados (OGMs). 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. Além disso, a soberania 
alimentar das comunidades está em risco, ameaçada pelas grandes multinacionais que, através 
das patentes, controlam grande parte do mercado das sementes. 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. No mundo inteiro, os associados Slow Food estão empenhados em 
conscientizar, educar e explicar o porquê da luta contra os cultivos geneticamente modificados, 
através de ações organizadas localmente e internacionalmente.  
 
Sementes. O Slow Food exige novas leis sobre as sementes que permitam a produção e 
disponibilidade de sementes de qualidade, e que preservam a biodiversidade. As novas leis 
deveriam prestar atenção especial às sementes tradicionais e a seu vínculo com a terra e com os 
conhecimentos tradicionais, permitindo a troca de variedades entre pequenos produtores e entre 
produtores e amadores, disciplinando a venda segundo requisitos apropriados, favorecendo o 
trabalho dos produtores que cultivam a diversidade, ajudando os agricultores que são guardiães 
de variedades registradas, reconhecendo assim o seu papel na preservação e na produção de 
biodiversidade agrícola e promovendo as variedades a serem conservadas, sempre assegurando 
os controles necessários, para garantir os utilizadores.  
 
Rótulos. O Slow Food sempre ressaltou a importância de uma comunicação transparente nos 
rótulos dos produtos alimentares para que os consumidores possam fazer escolhas conscientes e 
para que os produtores possam salientar as qualidades específicas de seus produtos. Para 
oferecer uma informação mais clara e mais completa aos consumidores, o Slow Food lançou o 
projeto do “rótulo narrativo”. O rótulo narrativo completa e integra o rótulo obrigatório, 
agregando algumas informações sobre as variedades, as raças, os métodos de cultivo e de 
processamento, a região de origem, o bem-estar animal, e informações sobre a conservação e o 
uso do produto.  
 
Relações com países terceiros e cooperação. As políticas da UE têm um impacto global e 
exercem forte influência em outras regiões do mundo, especialmente do Sul global. O Slow Food 
opera através de diversas estratégias: a conscientização dos consumidores europeus sobre o 
impacto de suas escolhas de consumo sobre países terceiros; a difusão de modelos de 
desenvolvimento sustentáveis no Sul global, baseados em práticas de pequena escala que 
valorizem o território; e exigindo, dos decisores europeus, uma melhora, ou ao menos uma 
manutenção, dos padrões europeus de produção alimentar, de defesa do meio ambiente, além 
dos direitos de trabalhadores e consumidores durante todas as negociações e interações com 
países terceiros.  
 
TTIP (Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento). Os produtos alimentares são um tema 
quente das negociações ligadas à Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), que 
visa harmonizar as normas europeias às normas dos Estados Unidos, para facilitar o comércio e 
gerando crescimento e emprego. O Slow Food acredita que, no setor agroalimentar, apenas umas 
poucas empresas de produção industrial beneficiariam do crescimento almejado, e isto ocorreria 
às custas dos inúmeros pequenos produtores que caracterizam a paisagem sociocultural. A 
harmonização das normas poderia provocar uma discussão comum sobre a rotulagem de 
alimentos e OGMs. E é fácil prever um acordo desequilibrado, que favoreceria de modo especial 
as grandes multinacionais de exportação. Além disso, o tratado permitiria às multinacionais de 



 
 

chamar perante um tribunal arbitral os governos, caso as normas de um governo prejudiquem os 
interesses da empresa. O Slow Food adere à campanha STOP TTIP promovida com outras 
organizações da sociedade civil da Europa toda.  
 
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 99% 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, o solo está em risco. Para 
gerar poucos centímetros de solo fértil, são necessários mil 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.  
Segundo o Slow Food, para solucionar o problema da degradação dos solos, é fundamental uma 
mudança de paradigma, com a passagem da agricultura convencional, hoje predominante, a uma 
agricultura baseada na agroecologia, atenta à preservação da biodiversidade e à valorização do 
território. Uma abordagem que prevê também a integração com inovações tecnológicas 
apropriadas aos diversos contextos.  
 
 
Os projetos do Slow Food cofinanciados pela União Europeia 
 
ESSEDRA (Desenvolvimento Social, Econômico, Ambiental sustentável das Áreas Rurais). 
O projeto ESSEDRA, criado pela Comissão Europeia, teve início em dezembro de 2012 para 
promover o desenvolvimento rural e de produtores de pequena escala dos Bálcãs e na Turquia, 
através do resgate de pratos tradicionais, produtos, espécies autóctones e da valorização da 
biodiversidade alimentar local. Um projeto que visa envolver a própria comunidade na defesa do 
meio ambiente e dos produtos em risco de desaparecer, limitar as mudanças climáticas e garantir 
uma qualidade de vida sustentável para a comunidade daquela área geográfica.  
Para mais informações: http://www.essedra.com/ 
 
Uma mesa de nove bilhões.  
Financiado pela Comissão Europeia, o projeto teve início nos primeiros meses de 2014 como 
parte do programa “Non-State Actors and Local Authorities in Development”. O seu objetivo 
principal é aumentar a consciência do público sobre as ações de desenvolvimento e focalizar a 
atenção no papel chave da Europa na reforma do sistema alimentar global para garantir a todos o 
direito ao alimento. Os parceiros do projeto pretendem aumentar o envolvimento dos 
consumidores, das empresas e dos políticos em 12 países da União Europeia para a promoção de 
políticas mais igualitárias e sustentáveis, que visem apoiar os pequenos agricultores e garantir a 
segurança alimentar. O projeto é liderado pela Oxfam Itália e prevê uma mais próxima 
colaboração entre a Oxfam e o Slow Food na Europa.  
 
SA.SOL.NO (Salicultura solar em Nouadhibou).  
Na Mauritânia, para produzir butarga de tainha (Fortaleza Slow Food) – produto 100% local – 
estava faltando um ingrediente: sal. Foi por isto que o Slow Food, em parceria com a ONG local 
Mauritanie2000 e a associação francesa Univers-sel, lançou um projeto com o objetivo de 
desenvolver um processo de produção artesanal de um sal marinho de qualidade, em 
Nouadhibou, Mauritânia. O projeto prevê a realização de uma salina, envolvendo 100 produtores, 



 
 

na maioria mulheres, gerando renda local, respeitando o meio ambiente. O processo de produção 
e processamento é acompanhado de sessões de treinamento, para aprimorar as habilidades dos 
produtores envolvidos. O treinamento inclui aulas e degustações, além de um trabalho prático no 
campo. Os produtores participaram do Salone del Gusto e Terra Madre 2014, e Slow Fish 2015. 
 
G.Lo.B (Governança Local para a Biodiversidade). O projeto apoia três autoridades locais de 
língua portuguesa (Estado da Bahia – Brasil, Província de Namibe – Angola, e a Província de 
Maputo - Moçambique) na definição e implementação de políticas públicas voltadas para a 
proteção e a valorização da agrobiodiversidade, trabalhando para melhorar as condições de vida 
da população e reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos pequenos produtores. Os 
parceiros italianos do projeto (Região de Vêneto, Fondazione di Venezia e Fundação Slow Food 
para a Biodiversidade) deverão ajudar, nos respectivos ramos de competência, como formação 
profissional ou assistência técnica. A Fundação Slow Food identificará os produtos tradicionais e 
locais, e as Fortalezas Slow Food nas três regiões.  
 
Para informar o público sobre as políticas europeias e para divulgar os documentos de posição 
produzidos pelo Slow Food, foi criada a plataforma http://www.slowfood.com/sloweurope/en/ 


