
Food for Change 

1. Redução da pegada de carbono 
•  procure novos contatos e dirija-se a grupos 

diversificados – potenciais apoiadores do 
Slow Food; 

•  sensibilize o público geral para que se 
comprometa mais, e participe de ações 
alimentares amigas do clima.  

 
2. Redução da pegada de carbono 
 
3. Captação de recursos  
100k € para apoiar os programas e a rede do 
Slow Food  

 
Juntos, podemos criar  

um futuro que respeite o clima. 
 

Food for Change 



Por que Food for Change? 

“Quando pensamos em ameaças ao meio 
ambiente, geralmente imaginamos carros e 

chaminés - não um jantar. Mas a verdade é que a 
nossa necessidade de alimento é um dos maiores 

perigos para o planeta” — Jim Richardson, 
“Alimentando 9 bilhões” 

A comida é causa, vítima e deliciosa solução 
para a mudança climática. Este ano, queremos 
chamar a atenção para as soluções positivas do 
Slow Food e ligar os pontos entre agricultores e 
consumidores como campeões do clima de todos 
os dias.  

É hora de entrar em ação!  

Junte-se a nós para elaborarmos soluções para a 
mudança climática. Atuando juntos numa rede 
global, podemos provocar uma mudança rumo a 
uma produção alimentar e um sistema agrícola 
mais sustentáveis, por um futuro que respeite o 
clima.  
 

 
  
 



#FoodForChange Week 
 
24 de setembro – 15 de outubro  
Inscreva-se para participar da Semana 
#FoodForChange  
E ajude-nos a atingir a meta – 10.000 inscrições!  
 
▫ Compartilhe nas redes sociais, em seus websites 
▫ Espalhe a palavra (fale durante eventos, 
compartilhe material, etc) 
 
De 16 a 22 de outubro  
Participe da Semana #FoodForChange  
 
Chamada para ação  
Comprometa-se a ser Food for Change, participando 
de um ou mais desafios:  
▫  Uma semana sem carne 
▫  Uma semana comendo local 
▫  Uma semana desperdício zero   
 



Mês internacional de 
agradecimento ao agricultor 

Apoie o Slow Food 
Por quê? 
→ Para celebrar os heróis desconhecidos do nosso 
clima e reconhecer que o futuro não é apenas uma 
grande ideia; mas milhões delas.  
→ Para angariar verbas para o Slow Food 
Internacional (SFI) 
 
Quando?  
De 1° de novembro a 31 de dezembro 
 
Como? 
▫ Organizando eventos para agradecer os agricultores 
▫ Entregar prêmios para os agricultores locais. 
▫ Enviando perfil/selfie do agricultor para o SFI 
▫ 10 de dezembro: Terra Madre Day 
 
SFI:  
▫ fornecerá o kit da campanha para a comunidade,  
Com modelos de prêmio, exemplos de tipo de evento, 
etc.  
▫ entregará prêmios Slow Food para as comunidades 
mais ativas – com base na captação de recursos, 
empenho e criatividade.  


