
 
 

A estrutura organizacional 
 
O Slow Food é uma organização internacional sem fins lucrativos, democrática, de promoção 
social e cultural, voluntária, que atua em defesa dos direitos primários, do meio ambiente e dos 
bens comuns, colocando o alimento como elemento central imprescindível de desenvolvimento 
justo e sustentável. O Slow Food conta com uma grande rede de associados, amigos e 
apoiadores no mundo inteiro.  
 
A rede dos 100.000 associados é dividida em sedes locais, os convivia, que são as estruturas 
organizacionais de base do movimento, que trabalham para defender a cultura alimentar do 
território, divulgando e pondo em prática a filosofia e os objetivos da associação. Há 1500 conviva 
ativos no mundo inteiro, que todo ano organizam cerca de 6.000 eventos. Isso significa que a 
cada hora há um evento Slow Food no mundo.  
 
Em alguns países o Slow Food criou organizações nacionais: Itália, Alemanha, Suíça, Estados 
Unidos, Japão, Reino Unido, Holanda, Coreia do Sul, China, Brasil e México.  
 
O Slow Food Internacional coordena as diversas associações territoriais, definindo as 
estratégias de desenvolvimento do movimento através de dois órgãos: o Conselho internacional e 
o Comitê executivo. O Conselho internacional é eleito a cada quatro anos durante o congresso 
internacional, e é o organismo de orientação política. O Comitê executivo é o órgão operacional 
que implementa as decisões do Conselho e que tem amplos poderes para a gestão ordinária e 
extraordinária. Compõe-se do Presidente, Carlo Petrini, o Secretário-Geral, Paolo Di Croce, os 
Vice-presidentes, Alice Waters (EUA) e Edward Mukiibi (Uganda) e os membros eleitos pelo 
Congresso: Richard McCarthy (EUA), Ursula Hudson (Alemanha), Joris Lohman (Holanda) e 
Roberto Burdese (Itália).  
 
Apesar de ser uma organização internacional, o Slow Food tem sua sede em Bra, na Itália, 
devendo portanto cumprir as leis italianas.  
 
O Slow Food é sócio-fundador de:  
 
A Fundação Slow Food para a Biodiversidade. Fundada em 2003, a fundação apoia e financia 
os projetos do Slow Food voltados para a preservação da biodiversidade agroalimentar no mundo: 
as Fortalezas Slow Food, a Arca do Gosto, as Dez Mil Hortas na África, Aliança de Cozinheiros 
Slow Food e os Mercados da Terra. 
 
A Fundação Terra Madre. Criada em 2004, a Fundação Terra Madre organiza, a cada dois anos, 
o evento Terra Madre em Turim, os encontros regionais do Terra Madre e trabalha para garantir 
continuidade ao projeto, criando uma rede entre as diversas comunidades.  
 
A Universidade de Ciências Gastronômicas (UNISG). Nascida em 2004, esta universidade 
oferece cursos de graduação, mestrado e especialização, idealizados para dar dignidade 
acadêmica à cultura ligada ao alimento, considerado como um fenômeno complexo e 
multidisciplinar, através do estudo de uma renovada cultura da alimentação. A sede da 
universidade fica na cidadezinha histórica de Pollenzo, a poucos quilômetros de Bra. De 2004 a 
hoje, cerca de 1800 alunos, de mais de 75 países, frequentaram esta Universidade.  
 
 
 


