Comunidades Slow Food:
o que são e como são criadas

Rumo à multidão, a rede do futuro
Mudanças climáticas e perdas de diversidade dramáticas são as emergências graves que ameaçam o planeta e a humanidade, diante das quais é necessário haver uma
mudança. E o alimento é parte integrante do desafio para cada um de nós.
O Slow Food já está comprometido com esse desafio e a sua rede global pode e deve desempenhar um papel ainda mais relevante. Por isso, para adequar-se à complexidade
do momento histórico, decidiu experimentar formas organizativas mais flexíveis: as Comunidades.
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Perda biodiversidade
Mudanças climáticas

Dar vida a novas
Comunidades Slow Food

TORNAR-SE
THE FOOD MOVEMENT

O modelo organizativo

SLOW FOOD = REDE GLOBAL de COMUNIDADES LOCAIS
NOVO MODELO ORGANIZATIVO
Objetivos:

Criar formas de agregação
mais dinâmicas e inclusivas

aumentar o número de locais
com nós da rede Slow Food

agregar grupos locais já
existentes, em sintonia com
Slow Food, mas que ainda não
são parte ativa da nossa rede

aumentar o impacto
do Slow Food

Identificar
novos grupos

Incrementar o número
de sujeitos envolvidos
e ativistas

Comunidade
Por que o modelo das Comunidades

O termo Comunidade não é novo na história do Slow Food.
Entrou oficialmente para o nosso léxico em 2004, com a primeira edição do Terra Madre
(encontro internacional das Comunidades do alimento).

Para o Slow Food, é um modelo social, cultural, econômico (e portanto político) bem-sucedido,
em cujo centro está o bem comum que, no nosso caso, é ligado ao alimento, ao meio ambiente, à sociabilização.
A comunidade se baseia nas relações e na segurança afetiva que une seus membros.

Os nós da rede
As Comunidades nascem e se integram na rede que, localmente, já é composta de convivia.

O diálogo, a colaboração e o debate são o valor agregado da rede Slow Food. Os grupos locais (como
Comunidades e convivia) trabalham juntos e coexistem para alcançar os objetivos do Slow Food.

A troca de experiências, boas práticas e ideias estão na base do diálogo entre os nós da rede.

Instruções
para o uso

Os protagonistas e as características da Comunidade
+10
10 pessoas
(número mínimo)

DOS CASTANICOLTORI
DO VALE SUPERIOR
RENO

1 nome que identifique
a Comunidade

+

DAS QUAIS

1 porta-voz

=

5

5 coordenadores

+
1 objetivo específico
(ex., valorizar e proteger
um alimento local)

1 região de referência
(ex., o vale ou a área
da Comunidade)

Come nasce uma Comunidade
Com a assinatura da Declaração de Fundação os membros declaram

a data
e o local
de criação

a adesão ideal
ao Slow Food e aos
princípios da declaração
de Chengdu

o objetivo que a
Comunidade estabelece
para contribuir com a
missão do Slow Food no
próprio âmbito local

atividades, iniciativas
e projetos com os quais
propõe realizá-lo

o projeto global (ex.,
Fortalezas, Arca do
Gosto, hortas e campanhas)
que pretende apoiar e
a relativa contribuição
econômica

A lista dos membros da
Comunidade com os
respectivos e-mails

Come nasce uma Comunidade
A Declaração de Fundação pode ser preenchida na plataforma das Comunidades Slow Food

communities.slowfood.it

A plataforma de gestão está disponível em 7 línguas

!

Formato PDF para impressão
está disponível no website
www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/community-founding-declaration/

Instrumentos de trabalho para as Comunidades

ETNEA
GASTRONÔMICA
EDUCACIONAL

O logotipo Slow Food Comunidade
> enviado pela sede Slow Food diretamente
para o porta-voz, logo após o registro
oficial da Comunidade

O Relatório de Impacto anual com informações
sobre as atividades e
e avaliação de impacto
> preenchido todos os anos pelo porta-voz

Para saber mais
as FAQs (Perguntas Frequentes)
esclarecem as dúvidas que surgem durante
o desenvolvimento das Comunidades
> Disponível em 7 línguas no website
www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/faq/

A Comunidade apoia a rede global
Todo ano, a Comunidade
se compromete a apoiar um projeto ou uma
campanha com uma contribuição

Graças ao apoio de projetos identitários como a Arca do Gosto ou o projeto das hortas, a Comunidade apoia a rede global do Slow Food.
A própria comunidade assume, como grupo, a responsabilidade de obter doações e recursos econômicos através de atividades que
possam ser programadas ao longo do ano, como um jantar de autofinanciamento, um evento local pequeno ou uma campanha online.

Histórias da rede:
exemplos de Comunidades de projeto
ETNEA GASTRONÔMICA
EDUCACIONAL

JARDINS DE VHEMBE

NOME: Comunidade Slow Food educativa gastronômica Etnea
PESSOAS ENVOLVIDAS: 29
PAÍS: Itália

NOME: Comunidade Slow Food de hortas de Vhembe
PESSOAS ENVOLVIDAS: 100
PAÍS: África do Sul

OBJETIVO/DESCRIÇÃO
Um grupo de estudantes, professores e cozinheiros se empenham para
promover a cultura local do alimento com produtores e consumidores

OBJETIVO/DESCRIÇÃO
Os líderes locais das 10.000 Hortas na África se unem para promover a troca
entre os inúmeros ativistas e horticultores da região de Vhembe

ATIVIDADES
Organizar treinamento, Laboratórios do Gosto, encontros com produtores,
eventos de divulgação e encontros com as famílias na cozinha

ATIVIDADES
Criar hortas a partir de atividades de seleção e conservação das sementes locais
e organizar treinamentos sobre técnicas agroecológicas para a rede local.
Ao longo do ano, a Comunidade também organiza encontros e eventos
públicos, como o mercado das hortas

PROJETO APOIADO
Hortas

PROJETO APOIADO
Hortas

Histórias da rede:
exemplos de Comunidades temáticas
Indigenous
Peoples’ Network*
PESCA SUSTENTÁVEL
EM BOCACHICA

INDÍGENA KALINGA
DE PASIL

NOME: Comunidade Slow Food indígena Kalinga de Pasil
PESSOAS ENVOLVIDAS: 15
PAÍS: Filipinas

NOME: Comunidade da pesca sustentável de Bocachica
PESSOAS ENVOLVIDAS: 11
PAÍS: Colombia

OBJETIVO/DESCRIÇÃO
Mulheres e homens da comunidade indígena defendem o ecossistema e o
patrimônio gastronômico local e cultivam em terraços, em cotas, variedades
de arroz, como Chong-ak (produto da Arca do Gosto)

OBJETIVO/DESCRIÇÃO
Pescadores, cozinheiros, mulheres empreendedoras e funcionários de
instituições locais se unem para promover a pesca sustentável

ATIVIDADES
Mapear a biodiversidade local e indicar pelo menos quatro produtos para
a Arca do Gosto. Valorizar os produtos com atividades educativas que
envolvam jovens e idosos, divulgando-os nas instituições locais
PROJETO APOIADO
Arca do Gosto, Fortaleza Slow Food, Terra Madre

* As Comunidades Slow Food indígenas utilizam
o logotipo que caracteriza os projetos da rede
temática relacionada.

ATIVIDADES
Organizar encontros de formação para profissionais do setor e atividades de
apoio com as instituições
PROJETO APOIADO
Aliança Slow Food de Cozinheiros

Histórias da rede:
exemplos de Comunidades de território
PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO
DA BIODIVERSIDADE
DE NAGALAND

ILHAS FAROÉ PARA SISTEMAS
ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL

NOME: Comunidade Slow Food para a proteção do patrimônio
de biodiversidade de Nagaland
PESSOAS ENVOLVIDAS: 29
PAÍS: Índia

NOME: Comunidade Slow Food das Ilhas Faroé
para sistemas de alimentos sustentáveis
PESSOAS ENVOLVIDAS: 100
PAÍS: Ilhas Faroé

OBJETIVO/DESCRIÇÃO
Proteger e promover a cultura do alimento e da agricultura tradicional,
valorizando-a como recurso econômico, social, cultural e de desenvolvimento
econômico

OBJETIVO/DESCRIÇÃO
Promover uma cultura do alimento sustentável e local nas Ilhas Faroé por
meio de trabalho com produtores, cozinheiros, revendedores e jovens

ATIVIDADES
Mapear a biodiversidade local a bordo da Arca do Gosto, organizar um
banco de sementes da comunidade, desenvolver hortas comunitárias em
cada vilarejo para garantir a conservação e o consumo das variedades
nativas e iniciar um mercado do produtor regular
PROJETO APOIADO
Arca do Gosto

ATIVIDADES
Desenvolver a rede local de ativistas, envolvendo cada vez mais profissionais
do setor e valorizar os produtos locais com encontros didáticos e eventos.
Também serão organizadas atividades educativas para jovens por meio da
documentação do patrimônio agrícola e gastronômico das Ilhas Faroé.
PROJETO APOIADO
Fortalezas Slow Food

Para mais informações, entre em contato com a sede internacional do Slow Food

international@slowfood.com

Todas as informações e materiais estão disponíveis no site

www.slowfood.it

