
 

 

 
Bra, 15 de abril de 2022 

  
 
Prezados/as membros do Slow Food,  
Prezadas Comunidades Slow Food,  
  
Com esta carta, convocamos formalmente o 8º Congresso Internacional Slow Food (1º 
Congresso Extraordinário), a ser realizado em Pollenzo, Itália, na Universidade de 
Ciências Gastronômicas, nos dias 16 e 17 de julho de 2022.   
  
Em um mundo virado do avesso por dois anos de pandemia, à mercê dos fenômenos cada 
vez mais tangíveis ligados à mudança climática e perturbado por um grande número de 
conflitos e pelos fluxos migratórios que eles geram, o Congresso deve ser, acima de tudo, 
um grande momento de reflexão e estímulo para o nosso futuro.  
 
Durante o congresso anterior em Chengdu, lançamos as Comunidades, uma ferramenta 
fundamental para representar plenamente a incrível diversidade do nosso movimento. 
Desde então, mil Comunidades Slow Food surgiram em cada canto do mundo, dando a 
uma multidão de pessoas a oportunidade de se sentirem parte ativa do movimento. Graças 
a elas, hoje o Slow Food está enriquecido, mais forte e prova ser uma rede que coloca o 
bem relacional e o valor da diversidade em seu centro. Agora é hora de completar esta 
transição, também reconhecendo formalmente o direito dessas comunidades de estarem 
representadas em nosso movimento, e de continuar refletindo sobre como o Slow Food 
pode ser cada vez mais aberto e inclusivo, para nos permitir ser uma parte cada vez mais 
ativa e influente dos grandes desafios que enfrentamos nesse momento histórico.  
 
Esta fase de reflexão e mudança, que começou em Chengdu, continuará por meio de 
nosso novo congresso e se desenvolverá em várias etapas nas quais sua presença, em 
qualquer forma, física ou digital, será essencial.   
 
Primeiramente, de agora até meados de junho, uma série de encontros nacionais, regionais 
e continentais será organizada, acompanhada e moderada pelos membros da nossa equipe, 
na qual poderemos discutir o futuro de nossa organização e analisar os cenários políticos 
e organizacionais que deverão levar o Slow Food a ser a voz principal para a mudança no 
sistema alimentar em nível internacional. Uma vez concluída esta primeira fase, o Congresso 
propriamente dito será realizado nos dias 16 e 17 de julho, com algumas disposições 
organizativas que detalharei mais adiante nesta carta. Após o Congresso, levaremos mais 
dois meses juntos para discutir, analisar e propor os principais desafios que o Slow Food 
terá que enfrentar em nível global e como pode fazê-lo. Todo este trabalho será finalmente 



 

 

compartilhado em Turim, no âmbito do Terra Madre (22-26 de setembro de 2022), nossa 
mais bela, relevante e visível assembleia.  
 
Este caminho se baseia, do ponto de vista político-programático, no Chamado à Ação, ou 
"Um chamado urgente à ação coletiva", o documento nascido da Declaração de Chengdu 
e suas moções - sem esquecer, é claro, todos os documentos que foram aprovados na 
história do Slow Food e dos Congressos anteriores, começando com o histórico Manifesto 
assinado em 1989. Trata-se de um documento escrito pelo Comitê Executivo em 2019 
após o Congresso de Chengdu e que desde 2020 tem sido amplamente compartilhado 
com a rede Slow Food, a qual enviou mais de 300 contribuições para melhorá-lo, integrá-
lo e finalmente adotá-lo em suas ações diárias.  
O documento confirma a estrutura filosófica e política construída ao longo de mais de 30 
anos de história, mas também contém importantes inovações em relação ao nosso 
passado: sistematiza as atividades do movimento e define claramente os objetivos de 
médio e longo prazo para mudar o futuro da alimentação e ajudar a salvar o mundo.  
O Chamado à Ação atesta a vontade do nosso movimento de trabalhar para o acesso de 
todos aos alimentos que são bons para quem os come, para quem os produz e para o 
planeta. Indica também que as prioridades do trabalho do movimento são: i) defender a 
sociobiodiversidade; ii) educar, inspirar e mobilizar as pessoas; iii) influenciar as políticas 
dos setores público e privado. 
 
De um ponto de vista formal, o Congresso, além de discutir as diretrizes das estratégias 
políticas para os próximos anos, também terá a tarefa de delinear a nova estrutura do Slow 
Food e eleger os novos órgãos executivos, que assumirão a responsabilidade de orientar 
o desenvolvimento do Slow Food durante os próximos quatro anos.  
 
Preparamos um documento detalhado na forma de perguntas e respostas que explica todo 
o processo relacionado ao Congresso. Como você vai ler, a continuação da pandemia e de 
um clima internacional de grande incerteza, e a impossibilidade de organizar um congresso 
de forma híbrida devido aos limites impostos pela lei italiana, juntamente com a 
consciência de que este momento de discussão não poderia mais ser adiado, convenceram 
a mim e ao Comitê Executivo a convocar um congresso diferente do habitual. Um 
Congresso limitado no número de Delegados (50 no total), mas não menos representativo 
das inúmeras solicitações da rede. Ao definir os delegados, quisemos manter os mesmos 
critérios de representatividade geográfica e temática que levaram à composição do 
Conselho Internacional votado em Chengdu. Seja por ser algo muito significativo no que 
diz respeito à expansão da rede internacional (30 países representados), e seja por ser um 
critério já validado por um Congresso anterior. 
 

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/06/PO_Calltoaction_doc_A4-1.pdf


 

 

Além disso, como você lerá no documento de perguntas e respostas, o Congresso será 
solicitado a votar sobre a mudança da entidade legal do Slow Food Internacional. Trata-
se de transformar a entidade legal italiana do Slow Food Internacional em uma 'Fundação 
Participativa', um organismo sem fins lucrativos que tem as características necessárias para 
responder à necessidade de perseguir os objetivos do Slow Food e ao mesmo tempo ser 
inclusivo e permitir formalmente a adesão a todos os componentes de nossa rede e da 
sociedade civil que hoje, com o modelo associativo, não conseguem sê-lo completamente. 
A mudança para uma Fundação Participativa permitiria, portanto, fazer o que já nos 
comprometemos a fazer em Chengdu: abrir a rede e tornar possível ser um membro 
formal do Slow Food não apenas para indivíduos que aderem, mas também para outros 
sujeitos, grupos e entidades de outro tipo, a começar pelas Comunidades Slow Food e 
seus membros. Finalmente, permitirá que o Slow Food esteja de acordo com a nova 
regulamentação italiana relativa às entidades do Terceiro Setor.  
 
O Congresso será chamado para votar na Diretoria da Fundação Slow Food, seu Conselho 
Fiscal e o Comitê de Resolução de Conflitos. O regulamento do Congresso estabelece que 
as candidaturas para a nova Diretoria, incluindo uma proposta para um projeto de quatro 
anos com as diretrizes político-programáticas relativas, devem ser apresentadas por escrito 
até as 23:59 (horário italiano) do dia 31 de maio de 2022 ao Comitê Executivo cessante 
(na sede do Slow Food Internacional). Em nosso site você encontrará os termos de 
referência para a candidatura à Diretoria, e é importante observar que se se apresenta 
como uma chapa e não individualmente. Também no site, encontrará os termos de 
referência para o Conselho Fiscal e para o Comitê de resolução de conflitos estarão 
disponíveis.  
 
Finalmente, gostaria de lembrar novamente que o Congresso será uma etapa neste 
processo, tão importante para o futuro do Slow Food, mas que o caminho que seguiremos 
juntos continuará nos próximos meses e verá outro momento fundamental no Terra 
Madre.  
 
Antes de dizer adeus, gostaria de recapitular todos os documentos disponíveis que você 
encontrará em nosso site (https://www.slowfood.com/about-us/our-
structure/international-congress/8th-slow-food-international-congress-turin-2022/):  
- Infográfico sobre o processo coletivo dos próximos meses;  
- Documento político "Um chamado urgente à ação coletiva";  
- Perguntas e respostas relativas ao Congresso e ao processo de transformação da pessoa 
jurídica;  
- Tabela para a alocação de Delegados ao Congresso;  
- Regulamento congressual;  
- Termos de referência para a candidatura à Diretoria 

https://www.slowfood.com/about-us/our-structure/international-congress/8th-slow-food-international-congress-turin-2022/
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- Termos de referência para pedidos ao Conselho Fiscal 
- Termos de referência para a candidatura ao Comitê de resolução de conflitos 
 
Se houver alguma dúvida ou se você tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato 
com nossos colegas internacionais do Slow Food em international@slowfood.it.  
  
Um caro abraço, 
Carlo Petrini 
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