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O Slow Food é uma organização internacional, 
presente nos territórios, 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, 
composta por mais de 1500 grupos locais e 
2400 comunidades do alimento, com um papel 
fundamental para todo o movimento que, todo 
ano, envolve milhões de pessoas.

A NOSSA MISSÃO 
O Slow Food promove o alimento bom, limpo 
e justo para todos. Bom por ser saudável além 
de prazeroso 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 NOSSO COMPROMISSO
Depois do 7° Congresso Internacional do Slow 
Food, realizado em Chengdu (China) em 2017, 
o Slow Food renovou radicalmente a própria 
organização, tornando-a mais aberta e inclusiva, 
e experimentando novas formas de agregação, 
envolvimento e participação. Ao encerrar-se 
o Congresso, foi aprovada a Declaração de 
Chengdu, confirmando 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 alimen-

tares, a agricultura que queremos”;
• “A África do Slow Food e Terra Madre”;
• “A biodiversidade, os conhecimentos, as comu-

nidades e as culturas tradicionais que queremos 
defender e apoiar”;

• “Os conhecimentos indígenas, aliados chave 
para enfrentar os desafios globais”;

• “A transmissão de conhecimentos, o acesso ao 
conhecimento, a Universidade difusa”;

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 regimes alimentares e modelos de 
consumo mais sustentáveis e ecológicos, além 
de uma ação para modificar as políticas atuais; 

• Mudar a 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. 

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.

QUEM SOMOS
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Nós, representantes da rede do Slow Food e do Terra Madre, procedentes de 90 países do mundo inteiro

• em nome dos que trabalham a terra, defendendo-a, cuidando dela e preservando sua fertilidade;

• em nome dos que preservam a saúde dos oceanos, a biodiversidade marinha, os ecossistemas aquáticos, 
que representam, para milhões de pessoas, a mais preciosa fonte de alimentos e identidade 
gastronômica;

• em nome dos que guardam e preservam as sementes, defendendo-as da extinção e do esquecimento, 
e protegendo-as das patentes e de lógicas especulativas e de privatização;

• em nome dos que defendem e preservam os bens comuns e, em particular, os solos e sua fertilidade, a 
água, o ar, os conhecimentos;

• em nome dos que acreditam na economia solidária e no cooperativismo;

• em nome dos que se comprometem a garantir um alimento bom, limpo, justo e saudável para todos;

• em nome dos coprodutores, para quem é fundamental conhecer os alimentos que compram e com 
que se alimentam, que querem que lhe seja garantida a liberdade de escolher o que comer e que acre-
ditam na necessidade de transparência e acesso às informações;

• em nome dos que acreditam na transmissão de conhecimentos e competências entre as gerações 
como ferramenta para construir um futuro melhor para todos: crianças, jovens, adultos, idosos; em 
nome dos povos indígenas e dos que, em todos os cantos do mundo, lutam para afirmar seus direitos;

• em nome dos que se sentem irmãos nesta terra, que é mãe de todos os seres vivos;

• em nome de quem estiver injustamente preso, afastado ou excluído pela cor de sua pele, etnia, lugar 
de origem, e dos que lutam para que essa injustiça termine;

• em nome dos que acreditam que

DECLARAÇÃO DE CHENGDU
Votada pelos 400 delegados que participaram do VII Congresso Internacional do Slow Food
Chengdu, China, 29 de setembro – 1° de outubro de 2017
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DECLARAMOS

1) Que o alimento bom, limpo, justo e saudável é um direito de todos e, enquanto houver uma única
pessoa do planeta sem acesso a esse alimento, não abandonaremos nossa luta para garantir esse direito.

2) Que o mundo inteiro é a nossa casa e a dimensão da nossa ação é global. Nossa rede não conhece 
fronteiras. Recusamos, portanto, qualquer exclusão de caráter político, econômico e social que torne 
ilegais as pessoas que migram em razão de conflitos, violências, discriminações, despejos, pobreza, 
calamidades naturais. Lutamos contra qualquer ideia e ação que roube os direitos das camadas mais 
vulneráveis da população, que menospreze as culturas indígenas, que não leve em consideração as 
mulheres, os jovens, os idosos. Sobretudo reconhecemos, apoiamos e valorizamos a contribuição 
fundamental das mulheres em termos de conhecimentos, trabalho e sensibilidade no âmbito familiar, 
comunitário e social.

3) Que a preservação do meio ambiente é a prioridade principal de nossas ações como ativistas, 
agricultores, pastores, pescadores, artesãos, estudiosos, cozinheiros. A produção, distribuição e consumo 
de alimentos não pode estar em conflito com o direito das futuras gerações a um ambiente saudável e a 
seus frutos para as futuras gerações.

4) Que a diversidade é a maior riqueza que temos como indivíduos e como coletividade. Seja ela 
diversidade genética, cultural, linguística, geracional, sexual ou religiosa.

5) Que a distribuição injusta de riquezas e oportunidades é causa de sofrimento e discriminação e que, 
por isso, deve ser enfrentada com coragem em todos os níveis de tomada de decisões e de governo – a 
partir do tema do trabalho – para alcançar uma distribuição mais justa entre todas as mulheres e homens 
de nosso planeta.

6) Que o acesso ao conhecimento é um direito de todos e que os conhecimentos e as competências 
tradicionais devem ter a mesma dignidade dos conhecimentos e competências acadêmicas. Somente 
pessoas informadas e conscientes podem fazer escolhas livres, equilibradas e fundamentadas.

7) Que as nossas escolhas diárias, a partir da mesa, podem contribuir para mudar o mundo; e são 
justamente os pequenos gestos que cada um de nós realiza várias vezes por dia, o primeiro e mais 
importante instrumento que o Slow Food quer promover.

8) Que nos empenhamos para que as ações futuras do Slow Food estendam essa visão e esses direitos
não apenas aos seres humanos, mas a todos os seres vivos.

Apenas renovando profundamente a organização do Slow Food, apenas tornando-a mais aberta e
inclusiva, e apenas experimentando novas formas de agregação, de envolvimento e participação,
poderemos enfrentar, da melhor forma, os desafios que nos esperam no futuro, lutando contra aque-
les – pouquíssimos – que detêm o poder e a riqueza e que decidem sobre o destino dos alimentos do 
mundo e da própria humanidade.

Eles são gigantes, mas nós somos uma multidão!

Chengdu, 1° de outubro de 2017
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MOÇÃO NÚMERO 1

A MUDANÇA CLIMÁTICA, NOSSAS ESCOLHAS ALIMENTARES, 
A AGRICULTURA QUE QUEREMOS

VII Congresso Internacional do Slow Food
Chengdu, China, 29 de setembro – 1° de outubro de 2017

Premissas:

• a mudança climática já é uma realidade que os habitantes do Planeta estão vivenciando em qualquer 
lugar da nossa mãe Terra. Ela afeta especialmente a agricultura e, consequentemente, os nossos ali-
mentos, provocando um aumento das secas e da desertificação, enchentes e elevação dos níveis dos 
oceanos, redução da colheita e perda de rebanhos, erosão da biodiversidade e migração de inteiras 
populações;

• uma das causas principais da mudança climática é o modelo industrial de produção e consumo ali-
mentar, caracterizado pelo uso intenso de insumos químicos, difusão de monoculturas, pecuária in-
tensiva,  um sistema de distribuição baseado na deslocalização, dessazonalização e desperdício, uso 
excessivo de água e, de modo geral, superexploração dos recursos naturais;

• a atribuição de responsabilidades e a busca de soluções continua focalizada nos setores de energia, 
indústria pesada e transportes; a relação entre alimento e mudança climática continua mantendo, ao 
contrário, um papel muito marginal no debate.

Nós, representantes da rede do Slow Food e do Terra Madre, procedentes de 90 países, reunidos em 
congresso em Chengdu, na China, declaramos o nosso compromisso pela difusão de comportamentos 
individuais e coletivos para reverter a atual tendência, facilitando o debate, a pesquisa e o diálogo sobre 
esses temas.

Em particular, comprometemo-nos a promover campanhas de conscientização, informação e educação 
em todos os níveis com o objetivo de:

• dar seguimento e fortalecer ações de promoção e defesa de todas as formas de agricultura praticadas 
em harmonia com o meio ambiente, que preservem a biodiversidade e os recursos naturais, restabe-
lecendo o papel central dos agricultores no sistema agroalimentar;

• apoiar atividades de comunicação e iniciativas políticas que apostem na mudança de comportamen-
tos individuais e coletivos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa causadas pela produção, 
processamento, transporte, distribuição ou consumo de produtos alimentares;

• apoiar ações focalizadas na defesa e regeneração da fertilidade dos solos que contribuam para ga-
rantir a segurança alimentar e a conservação da biodiversidade, e possam nos defender dos desastres 
ambientais e garantir um futuro para a humanidade, para as plantas e para os animais
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MOÇÃO NÚMERO 2

A ÁFRICA DO SLOW FOOD E TERRA MADRE

VII Congresso Internacional do Slow Food
Chengdu, China, 29 de setembro – 1° de outubro de 2017

Premissas:

• A África é um continente enorme, rico em florestas, água, terras férteis, minerais, petróleo. Mas é 
também um dos continentes mais atingidos por guerras, conflitos étnicos e religiosos, secas, fome. E é 
o continente que mais foi depredado na história da humanidade.

• Na África subsaariana, uma pessoa em cada quatro sofre de subnutrição.

• A agroindústria ocidental vende seu excedente nos mercados africanos a preços abaixo do custo, pre-
judicando os produtores locais. Nos mercados africanos, encontram-se sobretudo produtos impor-
tados da Europa, América e Ásia. Até as matérias-primas básicas (arroz, milho…) são importadas e 
custam menos que as matérias-primas locais.

• Governos e investidores privados do mundo inteiro estão se apropriando de um dos bens mais pre-
ciosos do futuro (a terra) no continente mais pobre do planeta. É o fenômeno conhecido como land-
grabbing, a grilagem de terras, envolvendo milhões de hectares na Etiópia, Gana, Mali, Sudão, Mada-
gascar…

• A agroindústria marginaliza a agricultura tradicional, apostando em monoculturas destinadas à expor-
tação, substituindo os cultivos tradicionais por híbridos melhorados (e, em alguns países, por transgê-
nicos), utilizando produtos químicos sintéticos (fertilizantes e pesticidas) de forma massiva.

• As frotas de Europa, China, Japão e Rússia depredam os mares das costas africanas e acabam com as 
comunidades costeiras, comprando licenças de pesca dos governos locais e pescando de forma indis-
criminada.

• Embora contribua minimamente à acumulação de gases do efeito estufa – 4%, segundo declaração do 
vice-presidente da Comissão da União Africana – a África é o continente mais duramente afetado pela 
mudança climática, em termos de secas, desertificação e fome.

• Todo ano, milhares de jovens africanos morrem no Mediterrâneo em busca de uma vida melhor. In 
particular, we commit to supporting and carrying out actions and projects to:
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Nós, representantes da rede do Slow Food e Terra Madre, procedentes de 90 países, reunidos em con-
gresso em Chengdu, na China, reiteramos veementemente o nosso compromisso com a África, com o 
objetivo de mudar radicalmente o rumo do continente que, mais que qualquer outro, está pagando o 
preço pela loucura do sistema alimentar mundial atual.

Em particular, comprometemo-nos a apoiar e realizar ações e projetos que visam:

• garantir o acesso a um alimento bom, limpo e justo para todos;

• dar seguimento e fortalecer o projeto das Hortas na África, que, com mais de 2.800 hortas (escolares e 
comunitárias) em 35 países, é hoje um dos mais importantes programas de difusão da agroecologia e 
contribuição concreta para a segurança alimentar das pequenas comunidades de todo o continente;

• mapear a biodiversidade tradicional de todo país (variedades vegetais, raças animais, produtos pro-
cessados) e incluí-la na Arca do Gosto como primeiro passo para defendê-la da extinção;

• apoiar os pequenos produtores, iniciando projetos concretos nas diferentes regiões, como as Fortale-
zas Slow Food, os Mercados da Terra, a Aliança entre cozinheiros e produtores locais e outros projetos 
baseados nos mesmos princípios;

• valorizar o papel das mulheres e sua importantíssima contribuição para a agricultura e a gastronomia 
do continente africano, e para a educação das novas gerações;

• resgatar e regenerar os conhecimentos tradicionais, como a capacidade das comunidades locais de 
selecionar e multiplicar as sementes;

• organizar eventos de formação e troca entre as comunidades africanas, para compartilhar os princí-
pios da agroecologia e para conscientizar adultos e crianças sobre o significado e a importância de 
comer alimentos locais;

• apoiar campanhas de informação, com o objetivo de deter a difusão de transgênicos, monoculturas e 
grilagem de terras;

• promover a integração dos imigrantes africanos nos diversos países europeus, organizando ativida-
des, inclusive em contato com os países de origem;

• criar uma rede de jovens líderes africanos, conscientes do valor de sua terra e com capacidade de for-
talecer a rede africana do Slow Food; incentivar o nascimento de novas comunidades do alimento;

• orientar o lançamento de novas Fortalezas e Mercados da Terra; e apoiar o aperfeiçoamento das polí-
ticas agrícolas e alimentares.
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MOÇÃO NÚMERO 3

A BIODIVERSIDADE, OS CONHECIMENTOS, AS COMUNIDA-
DES E AS CULTURAS QUE QUEREMOS DEFENDER E APOIAR

VII Congresso Internacional do Slow Food
Chengdu, China, 29 de setembro – 1° de outubro de 2017

Premissas:

• A biodiversidade alimentar (espécies e variedades vegetais, raças animais, produtos processados 
tradicionais como pães, queijos, doces, carnes curadas, conservas…), fruto de culturas locais e da 
contínua evolução dos conhecimentos artesanais, tem sofrido uma erosão em ritmo vertiginoso nos 
últimos sessenta anos, agravada, há algumas décadas, pela mudança climática.

• Entre as causas principais da rápida redução desse patrimônio, está o modelo de produção agroalimentar 
que, a partir do segundo pós-guerra, colonizou progressivamente todo o planeta, caracterizado por uma 
industrialização cada vez mais agressiva da agricultura: uso massivo de produtos químicos sintéticos; 
difusão das monoculturas – inclusive OGM –; pecuária intensiva; privatização de recursos naturais – terra, 
água, sementes –; concentração produtiva, desaparecimento da agricultura de pequena escala baseada 
na biodiversidade e multifuncionalidade; e, paralelamente, desaparecimento dos pequenos produtores.

• Há anos, especialmente com os projetos da Arca do Gosto e das Fortalezas, o Slow Food está rea-
lizando um trabalho de resgate, defesa, preservação e valorização da biodiversidade alimentar e 
cultural que se estratificou nos territórios do mundo inteiro.

Nós, representantes da rede do Slow Food e do Terra Madre, procedentes de 90 países, reunidos em
Congresso em Chengdu, na China, renovamos e reiteramos o nosso compromisso com a defesa da
biodiversidade alimentar, das práticas produtivas tradicionais a ela ligadas e o nosso apoio aos pe-
quenos produtores agrícolas e alimentares e das comunidades do alimento, guardiães desses conhe-
cimentos e competências fundamentais para o futuro da humanidade e pilares do modelo de desen-
volvimento que queremos promover.

Em particular, comprometemo-nos a promover ações e projetos com o objetivo de:

• dar seguimento à atividade de busca e indicação para a Arca do Gosto de produtos, espécies vege-
tais e raças animais em risco de extinção, que fazem parte da identidade dos territórios e das comu-
nidades, o que consideramos ser o primeiro passo indispensável para o desenvolvimento de uma 
consciência na opinião pública mundial, promovendo a proteção desse patrimônio de qualquer 
ação de apropriação pelo sistema da indústria alimentar.

• implementar projetos concretos nos territórios com as comunidades locais para resgatar e valorizar 
os produtos indicados pela rede, apoiando os produtores-guardiães: Fortalezas Slow Food e Mer-
cados da Terra; Aliança entre cozinheiros e produtores locais; eventos de formação, divulgando os 
conhecimentos artesanais preservados pelas comunidades locais e transmitidos ao Slow Food para 
que não sejam perdidos; e qualquer outra ação que possa contribuir para esses objetivos.

• realizar ações e instrumentos úteis para promover o conhecimento, a difusão e o uso de produtos da Arca 
do Gosto e das Fortalezas Slow Food, como mais uma forma de apoio às comunidades produtoras.

• apoiar atividades de estudo e pesquisa com o objetivo de demonstrar todos os valores da biodiver-
sidade.

• apoiar campanhas de conscientização e comunicação, com o objetivo de explicar o valor da biodi-
versidade e sublinhar por que está em risco; mostrar as consequências de uma agricultura hiperin-
dustrializada, que empobrece os recursos do planeta, polui terra e água, depreda o solo e as semen-
tes, prejudica a nossa saúde, destrói culturas e diversidade.
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MOÇÃO NÚMERO 4

OS CONHECIMENTOS INDÍGENAS, ALIADOS-CHAVE 
PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS GLOBAIS

VII Congresso Internacional do Slow Food
Chengdu, China, 29 de setembro – 1° de outubro de 2017

Premissas:

• Os povos indígenas são os principais guardiães da biodiversidade (67% da agrobiodiversidade do 
planeta está concentrado em seus territórios) e, há séculos, trabalham para preservá-la.

• Os seus conhecimentos, geralmente menosprezados, são fundamentais para responder aos desafios 
globais como a mudança climática, a insegurança alimentar e as desigualdades.

• Os encontros da rede Indigenous Terra Madre evidenciaram a necessidade urgente de promover e 
defender os sistemas de produção alimentar dos povos indígenas, valorizando sua abordagem ho-
lística e fortalecendo os laços com todo o movimento Slow Food.

Nós, representantes da rede do Slow Food e do Terra Madre, procedentes de 90 países, reunidos em
congresso em Chengdu, na China, declaramos o nosso compromisso de apoiar e sustentar a voz e a
participação dos povos indígenas dentro do movimento Slow Food e a rede do Terra Madre.

Em particular, comprometemo-nos a apoiar e facilitar as atividades e os processos visando: 

• dar força à voz dos povos indígenas nas comunicações do Slow Food;

• intensificar ações de conscientização e defesa dos povos indígenas e de suas culturas;

• promover a visão holística dos povos indígenas sobre os alimentos (com um forte vínculo com a ter-
ra, a identidade, a espiritualidade, a medicina tradicional e muito mais), criando oportunidades de 
troca que ajudem a rede a aprender a partir das práticas e das diversas perspectivas das populações 
indígenas;

• lutar contra grilagem de terras, homologação cultural e ações contrárias ao princípio do “consenti-
mento livre, prévio e informado” dos povos indígenas;

• desenvolver projetos no campo com as comunidades indígenas, em defesa da biodiversidade e de 
quem a preserva;

• apoiar os jovens indígenas e suas comunidades na defesa e promoção de seu patrimônio alimentar;

• aumentar as oportunidades de participação, encontros e trocas, mantendo o compromisso de or-
ganizar os encontros do Indigenous Terra Madre e outros eventos locais, regionais e internacionais, 
dedicando atenção especial à participação justa de jovens e mulheres;

• promover a transmissão de conhecimentos e o fortalecimento de capacidades, enfocando especial-
mente mulheres e jovens, e seu trabalho de rede com outras organizações.
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MOÇÃO NÚMERO 5

A TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS,
O ACESSO AO CONHECIMENTO, A UNIVERSIDADE DIFUSA

VII Congresso Internacional do Slow Food
Chengdu, China, 29 de setembro – 1° de outubro de 2017

Premissa:

• O ano de 2004 foi um ano importante para o Slow Food, com a criação de duas realidades que muda-
ram profundamente a identidade do movimento: a Universidade de Ciências Gastronômicas de Pol-
lenzo e a rede das Comunidades do Alimento do Terra Madre;

• As comunidades do Terra Madre representam os guardiães de conhecimentos, práticas, estilos de vida 
e de convívio em harmonia com o território no qual vivem, onde a natureza e os indivíduos foram se 
adaptando, ao longo dos séculos, às condições ambientais e sociais e a suas contínuas mudanças;

• A distância entre conhecimentos tradicionais e ciência oficial é ainda muito grande e, muitas vezes, os 
conhecimentos que as comunidades acumularam ao longo de séculos não recebem o devido respei-
to  e reconhecimento das instituições acadêmicas. Os conhecimentos acadêmicos oficiais deveriam 
dialogar de forma mais próxima e constante com a sabedoria camponesa e artesã, que representa a 
identidade profunda de um território.

Nós, representantes da rede do Slow Food e do Terra Madre, procedentes de 90 países, reunidos em 
congresso em Chengdu, na China, declaramos o nosso compromisso de promover um diálogo profícuo
entre ciência oficial e conhecimentos tradicionais, partindo do princípio que o acesso ao conhecimento 
e à cultura são um direito de todos, sem distinção de classe, extração social, condição econômica, raça,
origem, gênero, idade.

Em particular, comprometemo-nos a:

• promover a democratização do acesso aos conhecimentos por meio de iniciativas que facilitem o en-
contro e o compartilhamento dos conhecimentos. A ferramenta principal desse trabalho será a cria-
ção de uma plataforma de troca e acesso ao conhecimento livre e democrático, desenvolvida com a 
Universidade de Ciências Gastronômicas de Pollenzo, aberta a todas as universidades e instituições 
educacionais do mundo que compartilham a filosofia e os objetivos desse projeto. Por enquanto, a 
iniciativa será chamada, provisoriamente, “Universidade difusa”.

• promover e apoiar a Universidade difusa através da nossa rede de Comunidades do Alimento e grupos 
locais, para tornar acessível o patrimônio de conhecimentos e competências ligadas ao mundo do 
alimento, que a associação e a rede acumularam ao longo dos anos;

• favorecer a adesão à Universidade difusa de outros sujeitos que, em todos os lugares do mundo, lutam 
para preservar os conhecimentos tradicionais e a dignidade dos conhecimentos dos humildes;

• favorecer a inclusão de programas de educação alimentar e ambiental nos currículos escolares.
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MANIFESTO REDE AMÉRICA DO SUL

REDE AMÉRICA DO SUL 

VII Congresso Internacional do Slow Food
Chengdu, China, 29 de setembro – 1° de outubro de 2017

Dez países de nosso amplo e biodiverso territó-
rio sul americano, em um esforço para nos cons-
tituir como uma potente rede sul americana 
Slow Food viemos trabalhando na identificação 
de problemáticas comuns em nossos territórios, 
colhendo experiências em cada um de nossos 
países, buscando ações conjuntas que nos levem 
a nos fortalecer como rede e somar esforços com 
organizações campesinas, de povos originários, 
coletivos de produtores, cozinheir@s, mas para 
sobretudo visibilizar nossos princípios e filosofia 
nos centrando na busca de um bem viver e me-
lhores opções em nosso continente.

Os eixos nos quais trabalhamos são: Terra, Água, Sementes e Cultura, porque eles são a base de ali-
mentos bons, limpos e justos, os temos revisado e analisado desde a diversidade de ameaças que os 
afetam, como a contaminação por agrotóxicos, mineração ou OGM; assim como grilagem de terras e 
água, seus efeitos sobre nosso meio ambiente; nossos povos originários, nossa culinária e gastrono-
mia, os direitos humanos; e sobretudo, a exclusão e marginalidade das mulheres campesinas e indí-
genas guardiãs de nossa biodiversidade e soberania alimentar.

Temos encontrado uma grande quantidade de caminhos a percorrer através destes eixos, mas tam-
bém colhendo grandes experiências e esperanças em cada um de nossos países.

No VII Congresso Internacional de Slow Food, reunido aqui em Chengdu, China, declaramos como 
território sulamericano nosso compromisso em impulsionar ações coletivas pela defesa da biodiver-
sidade, a salvaguarda de nossos patrimônios culturais alimentares, a defesa pelo direito ao prazer por 
meio de alimentos locais.

Em particular, nos comprometemos a iniciar ações educativas, de comunicação e políticas em todos 
os níveis possíveis, nos centrando nos quatro eixos que temos desenvolvido:

• Terra livre e viva nas mãos de campesinos, mulheres e povos originários.

• A água é UNA, fonte de vida e para o benefício coletivo.

• Sementes livres e América do Sul sem cultivos transgênicos. 

• A cultura como eixo central, tanto como fonte de fortalecimento da identidade assim como elemen-
to fundamental para o desenvolvimento.

Propiciaremos nossa integração regional, como povos da América do Sul buscando laços comuns que 
nos permitam, por um lado enfrentar as dificuldades similares que temos em cada território, compar-
tilhar as experiências de cada rede em nosso continente e também desfrutar da alegria com a que 
convivemos nosso dia a dia.

Esta integração compartilhamos com a rede Slow Food em todo o mundo.

PARA A AMÉRICA DO SUL É IMPERATIVO PENSAR NO COMUM 

PORQUE NOS FAZ MAIS FORTES E SÓLIDOS
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A Fundação Slow Food para a Biodiversidade 
financia e coordena um grupo de projetos inter-
nacionais, com atenção, principalmente, para os 
países do Sul do mundo, onde a defesa da biodi-
versidade significa não apenas melhorar a quali-
dade de vida, mas também garantir a sobrevivên-
cia das comunidades locais.

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

Arca do Gosto. Criada em 1996, a Arca do Gosto 
é um catálogo de alimentos de qualidade esque-
cidos e em risco de extinção, que pertencem à 
cultura, à história e às tradições de todo o plane-
ta. A Arca registra os produtos em várias catego-
rias – raças animais, frutas, verduras, conservas, 
queijos, etc. – e constitui um recurso único para 
quem deseja descobrir, promover e preservar ali-
mentos de qualidade. No final de 2017, a Arca a 
lista incluía 4600 produtos alimentares, proce-
dentes de 140 países, mas o número de produ-
tos e países aumenta constantemente. O número 

e a lista completa atualizada de passageiros da 
Arca, dividido por país, está publicado no websi-
te da Fundação Slow Food para a Biodiversidade:  
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; 
protegem regiões e ecossistemas únicos; recupe-
ram métodos de produção artesanal e preservam 
raças animais autóctones e variedade vegetais lo-
cais. Cada Fortaleza envolve uma comunidade de 
pequenos produtores e fornece assistência téc-
nica para melhorar a qualidade produtiva, iden-
tificar 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 rastreabilidade dos pro-
dutos, além de métodos artesanais e alta quali-
dade. O “caderno de especificações” determina 
que os produtores eliminem ou reduzam os tra-
tamentos químicos; empreguem métodos que 
respeitem o bem-estar animal; defendam raças 

DEFENDER 
A BIODIVERSIDADE

©
 P

ao
la

 V
ie

si
©

 P
ao

lo
 A

nd
re

a 
M

on
ta

na
ro



15

animais autóctones e variedades vegetais locais; 
utilizem embalagens ecológicas quando possível 
e favoreçam o emprego de energias renováveis. 
No final de 2017, foram iniciadas 531 Fortalezas 
em 68 países do mundo. Para os dados atuali-
zados: www.fondazioneslowfood.com/en/what-
-we-do/slow-food-presidia/

Mil Hortas na África. Lançado em 2010, o proje-
to conseguiu criar quase 3000 hortas junto a es-
colas, vilarejos e periferias de cidades em 37 paí-
ses 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 jo-
vens e difundindo o conhecimento da biodiversida-
de local, o projeto constitui um meio de garantir o 
fornecimento de alimentos frescos e saudáveis para 
as comunidades, melhorando 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.

A Aliança de Cozinheiros do Slow Food. Ativa 
em Albânia, Alemanha, Argentina, Bélgica, Bra-
sil, Canadá, Colômbia, Equador, Estados Unidos, 
França, Holanda, Índia, Islândia, Itália, Marrocos, 
México, Quênia, Reino Unido, Rússia e Uganda, a 
Aliança Slow Food de cozinheiros é uma grande 
rede solidaria, formada por cozinheiros que de-
cidem utilizar os produtos das Fortalezas e das 
comunidades de produtores locais, valorizando-
-os. E em muitos paises a rede continua crescen-
do e há paises em que está nascendo. Para ver os 
dados atualizados: www.fondazioneslowfood.
com/en/what-we-do/slow-food-chefs-alliance

Mercados da Terra. Os Mercados da Terra são 
mercados de produtores criados segundo dire-
trizes que seguem a filosofia Slow Food. Esses 
mercados comunitários constituem pontos de 
encontro importantes, onde os produtores locais 
oferecem alimentos saudáveis de qualidade dire-
tamente ao consumidor a preços justos, e garan-
tem métodos sustentáveis do ponto de vista am-

biental. Além disso, preservam a cultura alimentar 
da comunidade local e contribuem para a defesa 
da biodiversidade. No final de 2017, a Fundação 
contava com 69 Mercados da Terra em 18 pa-
íses (Áustria, Bulgária, Chile, Colômbia, Estônia, 
Índia, Ilha Maurício, Israel, Itália, Letônia, Líbano, 
México, Moçambique, Porto Rico, Espanha, Esta-
dos Unidos, Turquia e Uganda). Para ver os dados 
atualizados: www.fondazioneslowfood.com/en/
what-we-do/earth-markets/ 
A Fundação instituiu um prêmio em homena-
gem a Gigi Frassanito, um jovem colaborador 
falecido prematuramente. A edição de 2017 do 
Prêmio, teve como vencedor o projeto de finan-
ciamento “La Buona Strada. Ripartiamo dal cibo”, 
que ajuda produtores italianos afetados pelo 
terremoto de 2016. Os Mercados premiados nas 
edições anteriores foram o o Mercado da Terra de 
Coquimbo e La Serena (no Chile), de Foça (na Tur-
quia) e de Maputo (em Moçambique).

Rótulo Narrativo. Projeto iniciado em 2011. 
O Slow Food ressalta sempre a importância de 
uma comunicação transparente nos rótulos dos 
produtos alimentares para que os consumidores 
possam fazer escolhas conscientes. Com o proje-
to do “rótulo narrativo” inúmeras Fortalezas no 
mundo inteiro, e empresas se comprometeram 
para redigir um contrarrótulo, com informações 
e detalhes sobre as variedades e raças, as técni-
cas de cultivo, os territórios de proveniência dos 
produtos, o bem-estar animal e sobre as formas 
de conservação e consumo. Para maiores infor-
mações sobre o projeto do rótulo narrativo, e 
para conhecer as diretrizes para redigir um con-
trarrótulo: www.fondazioneslowfood.com/en/
our-themes/what-is-the-narrative-label
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A rede Terra Madre reúne todos os sujeitos que 
fazem parte da cadeia de produção e distribui-
ção alimentar, para promover agricultura, pesca 
e produção sustentáveis. A rede mundial reúne 
2.400 comunidades do alimento de agriculto-
res, criadores, pescadores, produtores de peque-
na escala, acadêmicos, cozinheiros, consumido-
res e grupos de jovens de 160 países.

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

A rede do Terra Madre trabalha com os grupos 
locais do Slow Food, a um nível de base, para 
melhorar a sua capacidade de produzir alimentos 
bons, limpos e justos. Nos últimos anos, a relação 
entre o Terra Madre e o Slow Food tornou-se ain-
da mais intensa, com o objetivo de transformá-
-los numa única grande rede sobre questões 
alimentares.

Terra Madre também significa um encontro 
mundial bienal, reuniões regionais/nacio-
nais organizadas periodicamente no mundo in-
teiro, um dia global de ação, celebrado todo 
ano no dia 10 de dezembro, e projetos inter-
nacionais envolvendo todos os atores do sistema 
alimentar. Esses encontros oferecem a quem par-
ticipa da rede a oportunidade de debater e com-
partilhar seus conhecimentos e experiências, vol-
tando 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 or-
ganizado 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 serão de 20 a 24 de setembro. “Food 
for Change” é o tema principal da 12ª edição do 
evento mais importante do mundo dedicado ao 
alimento bom, limpo e justo: palestras, Labora-
tórios do Gosto, o enorme Marcado e Fóruns do 
Terra Madre, onde se reúnem agricultores e pro-
dutores de alimentos do mundo inteiro. 

Indigenous Terra Madre
O Indigenous Terra Madre (ITM) é uma rede de co-
munidades indígenas, parceiros e organizações. 
Nasceu da rede do Terra Madre para trazer as 
vozes dos povos indígenas no debate sobre 
alimentos e cultura, institucionalizando a parti-
cipação 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 contou 
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 comunida-
des de povos indígenas e realizados em seus ter-
ritórios, 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 comuni-
dades indígenas do mundo inteiro, para celebrar 
as culturas alimentares locais, discutindo sobre 
como os saberes tradicionais e o uso sustentável 
de recursos naturais podem contribuir a desen-
volver sistemas alimentares bons, limpos e justos. 
A primeira edição do Indigenous Terra Madre rea-
lizou-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 in-
teiro. Mais de 750 produtos indígenas já estão 
na Arca do Gosto e há mais de 50 Fortalezas 
Slow Food administradas por comunidades indí-
genas. Muitos chefs indígenas também são par-
te ativa da A Aliança de Cozinheiros do Slow 
Food.

A REDE 
TERRA MADRE
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Terra Madre Bálcãs
Lançado em Sófia, em 2010, é a rede que reúne 
as comunidades do alimento de diversos paí-
ses, que, porém, pertencem a uma mesma re-
gião com tradições alimentares únicas, e condi-
ções socioeconômicas semelhantes. Em junho 
de 2016, 350 delegados de 12 países, e mais de 
20 Fortalezas Slow Food, participaram da quarta 
edição do Terra Madre Bálcãs, que se realizou em 
Tirana, na Albânia. A rede do Terra Madre Bálcãs 
se reúne a cada dois anos, mas muitas outras ini-
ciativas menores em toda a região são resultado 
das atividades da rede: troca de conhecimentos 
entre produtores bósnios e macedônios; ativida-
des de formação para alunos de diversos países 
na Romênia; campanhas em defesa da paisagem 
e dos direitos dos pequenos produtores; e festi-
vais celebrando a agrobiodiversidade local e o 
melhor da cozinha local. 

Terra Madre Burkina Faso 
O primeiro encontro das comunidades do ali-
mento dos países da África Ocidental aconteceu 
em Ouagadougou, em 2017. O evento foi orga-
nizado pela Fundação Slow Food para a Bio-
diversidade, como parte das Fundações para 
África Burkina Faso, uma iniciativa voltada para 
a promoção do direito ao alimento, administrada 
por 28 fundações bancárias membros da ACRI, a 
associação italiana de fundações e caixas de pou-
panças. 

Terra Madre Nordic
O Terra Madre Nordic é o encontro da rede Nor-
dic Slow Food, que reúne pequenos produtores 
de qualidade, ativistas, acadêmicos e cozinheiros. 
A primeira edição do evento será realizada em 
Copenhague (Dinamarca), em 2018. O objetivo 
é incentivar um diálogo em todos os países nórdi-
cos sobre produção e consumo alimentar susten-
tável, 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 oficial-
mente - organiza-se o Terra Madre Day, uma 
oportunidade para toda a rede Slow Food, de 
celebrar o alimento local no mundo 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 comemorar 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 diver-
sos eventos: encontros e debates, piqueniques 
e jantares, filmes e festivais, visitas a fazendas e 
outras iniciativas. 
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Atividade de lobby na Europa 
O Slow Food trabalha para colaborar com a cria-
ção de políticas alimentares sustentáveis; modi-
ficar 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. A necessidade de políti-
cas alimentares mais coerentes é a base de nos-
sas ações em nível europeu. Em médio prazo, 
queremos uma mudança da política alimentar 
comum sustentável da União Europeia, para 
permitir uma abordagem mais holística dos ali-
mentos, meio ambiente, saúde e agricultores. 
Em curto prazo, continuaremos monitorando e 
discutindo uma série de políticas relacionadas 
aos alimentos, pressionando por uma maior in-
tegração das políticas. Essas políticas incluem: 
a Política Agrícola Comum; as diretivas sobre 
OGMs; o Regulamento sobre Fertilizantes; a 
Política de Bem-Estar animal, a Política Co-

mum das Pescas; as Informações alimentares 
aos consumidores; a Mudança Climática (ESR 
e LULUCF); a Diretiva-Quadro de Resíduos; as 
Políticas de Qualidade Alimentar e Higiene; 
e Comércio e Desenvolvimento. 

Menu for Change 
Mudar o atual sistema agroalimentar global e o 
consumo individual poderia ser uma das solu-
ções para combater a mudança climática. Por 
isso, o Slow Food está entrando na luta com a 
campanha Food for Change, uma campanha 
internacional de comunicação e captação de re-
cursos 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 re-
des Slow Food de todo o mundo apoiam e pro-
movem soluções para produzir alimentos redu-
zindo o impacto sobre o clima, trabalhando para 

ATIVIDADES DE DEFESA 
E CAMPANHAS
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defender a biodiversidade, incentivar a educação 
alimentar e ambiental, conscientizar todos os 
atores e tentar influenciar as políticas em todos 
os níveis. 

Slow Meat
Através dessa campanha internacional, o Slow 
Food pretende chamar a atenção dos consumi-
dores para a importância de reduzir o consumo 
de carne, e de escolher carne de criações susten-
táveis, que se preocupam com o bem-estar ani-
mal. O Slow Food não promove o vegetarianismo, 
mas uma ideia diferente do sistema produtivo. O 
site www.slowfood.com/what-we-do/themes/
slow-meat/ reúne informações e recursos sobre o 
tema, divulgando também informações sobre as 
iniciativas da rede Slow Meat. Boas condições de 
vida significam uma melhor saúde e um menor 
estresse para os animais e, consequentemente, 
menos doenças e um menor uso de medicamen-
tos, com custos de produção mais baixos e uma 
qualidade melhor em termos de sabor e valores 
nutritivos. Slow Meat é também o nome de um 
evento organizado pelo Slow Food EUA, realiza-
do em Denver, Colorado (EUA). Outras comunida-
des locais são ativas nesse sentido, como o Slow 
Food da África do Sul, que organizou um evento 
Slow Meat África do Sul em Johannesburg. 

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 intei-

ro e projetos que apoiem as comunidades que 
praticam uma pesca responsável. Durante even-
tos Slow Fish, pesquisadores, acadêmicos, pesca-
dores artesanais, representantes de instituições 
públicas e demais pessoas interessadas, falam de 
produção sustentável, de consumo responsável 
de peixe e de preservação dos delicados ecossis-
temas marinhos e de água doce. O site, em vários 
idiomas, www.slowfood.com/slowfish, reúne in-
formações e pesquisas sobre o tema, e divulga as 
iniciativas da rede Slow Fish. Outras comunida-
des locais são ativas nesse sentido: o Slow Food 
EUA, por exemplo, organizou um evento chama-
do Slow Fish New Orleans em 2016; os países 
do norte da Europa reuniram-se para celebrar o 
Slow Fish dos Mares do Norte. Além disso, em 
2017, o Slow Food lançou o projeto Slow Fish 
Caribe, financiado pela União Europeia, que pro-
move a conservação da biodiversidade dos ecos-
sistemas costeiros e recifes de coral do Caribe, 
fortalecendo as boas práticas e o uso sustentável 
de recursos alimentares em áreas protegidas cha-
madas Reservas da Biosfera. Existem 32 Fortale-
zas Slow Food de peixes, frutos do mar e produ-
tos da pesca em 10 países.

Migrantes
Há alguns anos, o Slow Food dedica atenção es-
pecial ao tema dos migrantes, considerado seu 
importante papel nas diversas fases do sis-
tema 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 Univer-
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sidade de Ciências Gastronômicas, o Slow Food 
organizou a primeira edição do Migranti Film 
Festival 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 re-
lação com a multiculturalidade. Em meados de 
2017, foi iniciado um projeto cofinanciado pelo 
FIDA das Nações Unidas, do qual o Slow Food é 
parceiro (a Oxfam Itália coordena o projeto), que 
tem por objetivo envolver migrantes na realiza-
ção de projetos empresariais nos países de ori-
gem que ofereçam desenvolvimento e criação 
de emprego nas regiões rurais. Os migrantes não 
são obrigados a voltar para seus países de ori-
gem, mas devem empenhar-se nos países objeto 
das ajudas estrangeiras. 

Slow Cheese
Estamos perdendo queijos, raças de animais, 
pastagens, pastores, habilidades e conhecimen-
tos antigos. Não é apenas uma questão do melhor 
leite e dos melhores queijos. O Slow Food está tra-
balhando 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 lan-
çou uma campanha para proteger os queijos feitos 
com leite cru para defender os direitos dos queijei-
ros 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) chamado Cheese, ponto de referência 
internacional para queijeiros artesanais e apaixona-
dos por queijo de todo o mundo. A décima-primei-
ra 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 co-
munidades locais envolvidas com esse tema, como 
o Slow Food Dinamarca, que organizou um evento 
chamado Slow Cheese Copenhague em 2017. 

Grilagem de terra 
Há alguns anos, o Slow Food trabalha para cha-
mar 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 dis-
to, graças à ajuda de outras organizações, o Slow 
Food realiza um trabalho de rede, denunciando, 
junto das instituições, o fenômeno e suas conse-
quências mais graves, chamando a atenção sobre 
as modalidades de concessão e uso dos terrenos. 
Em Uganda, o Slow Food lançou a campanha 
“Our Future is in Danger: Stop Land Grab-
bing!” (O nosso futuro está em perigo: chega de 
grilagem de terras!), com o objetivo de conscien-
tizar sobre o problema da grilagem de terras e 
suas consequências para a população, e promo-
ver um debate político em todos os níveis.
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TEMAS

Abelhas 
As abelhas desempenham um papel fundamen-
tal para a biodiversidade e a agricultura, polini-
zando plantas que vão parar nos nossos pratos. 
No mundo inteiro, as populações de abelhas 
melíferas – selvagens ou de criação – estão di-
minuindo dramaticamente, devido a fatores am-
bientais, 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 africa-
nos. 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 adoe-
cerem de diversas formas. Segundo o relatório do 

Painel Internacional de Especialistas em Sistemas 
Alimentares Sustentáveis (IPES-Food), os custos 
humanos e econômicos são assustadores. Esco-
lhas erradas de nossos alimentos diários podem 
provocar obesidade, subnutrição, aumentando o 
risco de doenças e condições como artrite, dia-
bete e doenças cardíacas. Os alimentos deveriam 
ser considerados medicamentos necessários para 
manter a saúde, e para prevenir e tratar doenças. 

Desperdício Alimentar
O Slow Food acredita que num mundo com mi-
lhões de pessoas malnutridas e recursos limita-
dos, reduzir o desperdício alimentar é uma etapa 
fundamental para chegar a um sistema alimentar 
sustentável. O atual sistema, no qual somos con-
sumidores e produtores, baseia-se num mecanis-
mo 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 produ-
zidos anualmente no mundo para consumo hu-
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mano – cerca de 1,3 bilhões de toneladas – são 
perdidos ou desperdiçados. No entanto, aproxi-
madamente 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 princi-
palmente nas primeiras fases da cadeia de supri-
mentos. 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) 
Com os OGMs, corremos o risco de transformar a 
nossa comida em mercadorias patenteadas, con-
troladas por poucas multinacionais, acabando 
com os direitos de agricultores e consumidores. 
As grandes fazendas que praticam a monocultu-
ra, normalmente favoráveis aos OGMs, provocam 
um empobrecimento da biodiversidade e favo-
recem 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 re-
presentarem, os OGMs uma ferramenta eficiente 
de proteção das sementes, graças às patentes; e 
pelo alto risco das lavouras transgênicas conta-
minarem os cultivos orgânicos e convencionais. 
Nos países que adotaram os cultivos GM, as leis 
sobre a rotulagem se aplicam apenas aos ali-
mentos utilizados diretamente para a alimenta-

ção humana, não se aplicando aos “derivados de 
OGMs” (carne, leite, ovos, etc.) produzidos a partir 
de rações OGM. As normas não permitem portan-
to uma completa liberdade de escolha dos con-
sumidores.

Rótulos
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 cultivo, pro-
cessamento e conservação, fornecendo também, 
obviamente, detalhes sobre as propriedades or-
ganolépticas e nutricionais.  

Microplásticos
A produção de plástico, dos anos 50 até hoje, che-
ga 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 resí-
duos plásticos de grande dimensão (macroplás-
ticos), degradam-se e quebram-se por efeito da 
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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 eleva-
díssimos: no setor ambiental, o plástico cria uma 
pressão altíssima sobre os ecossistemas; no setor 
econômico privado, é uma perda econômica po-
tencial 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 re-
síduos, 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 co-
leta seletiva e a reciclagem dos materiais plásticos 
e promover a redução das embalagens e a subs-
tituição, sempre que possível, das embalagens de 
plástico por equivalentes naturais ou com plásti-
cos biodegradáveis e compostaveis

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 bio-
lógico e cultural. O aumento constante da agri-
cultura industrial e sua necessidade de uniformar, 
padronizar e lucrar originou uma concentração 

de espécies cultivadas e uma redução do núme-
ro de variedades, com uma perda impressionante 
de biodiversidade vegetal. Basta olhar para os nú-
meros para compreender melhor essa tendência: 
das 80.000 espécies comestíveis disponíveis para 
produção alimentar, apenas 150 estão sendo cul-
tivadas, 8 das quais são vendidas em escala glo-
bal. 

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 consu-
mo humano; filtra a água da chuva, devolvendo-
-a limpa e potável; regula o clima, é uma reserva 
fundamental de carbono e biodiversidade. Ape-
sar de seu valor incalculável para a humanidade, 
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, impermeabi-
lização, quase todos – direta ou indiretamente – 
causados pelas atividades humanas. A industria-
lização 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.
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O Slow Food é uma organização internacional 
sem fins lucrativos, democrática, de promoção 
social e cultural e voluntária.

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 ali-
mentares, propondo uma série de atividades, por 
exemplo: apoio aos mercados de produtores e as 
CSA - Comunidades que Sustentam a Agricultu-
ra -, 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 Itá-
lia, Alemanha, Suíça, Holanda, Estados Unidos, 
México, Brasil, Chile, China, Japão, Coreia do Sul, 
Quênia e Uganda. 

O Slow Food Internacional é uma organiza-
ção 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 Conselho Internacional, eleito a 
cada quatro anos durante o Congresso Interna-
cional, 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: 
Richard McCarthy e Alice Waters (EUA), Ursula 
Hudson (Alemanha), Edward Mukiibi (Uganda), 
Georges Schnyder Junior (Brasil), Qun Sun (Chi-
na), Joris Lohman (Holanda) e Roberto Burdese 
(Itália).

A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL
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1986 – Nasce, na Itália, a associação Slow Food. 

1989 – Em Paris, na Opéra Comique, nasce o mo-
vimento internacional Slow Food. Na mesma oca-
sião 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 tam-
bém é apresentado o projeto da Arca do Gosto. 
Publica-se, pela primeira vez, Slow, a revista inter-
nacional do Slow Food. 

1997 – Em Bra (Itália), realiza-se a primeira edi-
ção 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 resga-
tar 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 Sa-
lone 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 Uni-
versidade 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 Ma-
dre Relief Fund, um fundo especial, para ajudar 
as comunidades do alimento da Louisiana, atingi-
das pelo furacão Katrina. 
Nasce o Slow Food Reino Unido. 

2007 – Em Puebla, México, o quinto congresso 
internacional do Slow Food reúne 600 delega-
dos. 
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, encon-
tro de produtores vinícolas de todo o continente.  
Realiza-se a primeira edição de Algusto em Bil-
bao, 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 Bio-
diversidade inauguram os Mercados da Terra, 
rede mundial de feiras de agricultores.

2009 – Realizam-se as primeiras edições regio-
nais do Terra Madre na Tanzânia, Argentina, Bós-
nia, Noruega, Espanha e Áustria. 
Em novembro, em Tours (França) realiza-se a pri-
meira edição do Eurogusto, o evento bienal eu-
ropeu do gosto e da alimentação. 
Na Itália nasce a rede da A Aliança de Cozinhei-
ros do Slow Food.
No dia 10 de dezembro (comemorando os vin-
te 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 
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Sul, Geórgia, Cazaquistão, enquanto que na Bul-
gária reúnem-se, pela primeira vez, as comunida-
des 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 pala-
vra durante o Fórum Permanente das Nações 
Unidas sobre questões indígenas.
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, o pre-
sidentes 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 desenvolvimento das comunidades 
agrícolas e preservar a biodiversidade nos Bálcãs 
e na Turquia. 
Em outubro, realiza-se AsiOGusto, primeiro 
evento internacional na Ásia, em Namyangiu (Co-
reia do Sul). 
Em novembro, abre o Mercado da Terra de Ma-
puto, 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. 
Na Exposição Universal de Milão 2015, os arquite-
tos 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 Bei-
jinhg Festival. Durante o evento são apresenta-
dos 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 capta-
ção de recursos Menu for Change, destacando a 
relação entre alimentos e mudança climática. 
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Introdução
A Universidade de Ciências Gastronômicas 
(UNISG), fundada em 2004 e promovida 
pela associação Slow Food Internacional em 
colaboração com as regiões de Piemonte e 
Emilia Romagna (Itália), é uma universidade 
privada, porém legalmente reconhecida pelo 
Estado italiano.

A UNISG oferece cursos de graduação e pós-
graduação e um programa de especialização. 
O objetivo é criar um novo entendimento da 
gastronomia e um novo profissional – capaz 
de conectar o ato de comer ao ato de produzir, 
assim como todas as etapas intermediárias.

UNISG em Números:
• Ano da fundação: 2004

• Alunos que participaram dos cursos da UNISG 
desde 2004: mais de 2.500

• Estudantes internacionais desde 2004: mais de 
1.000

• Viagens de estudo organizadas na Itália e no 
resto do mundo desde 2004: mais de 1.200

•  Nacionalidades representadas no corpo 
discente até hoje: mais de 87

UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS 
GASTRONÔMICAS  
(POLLENZO, ITÁLIA)
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International Press Office
Paola Nano, Giulia Capaldi
+39 329 8321285
internationalpress@slowfood.it
@SlowFoodPress 
www.slowfood.com
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