
Alimento Bom, 
Limpo e Justo

PARA TODOS 



SLOW FOOD
Slow Food é um movimento global que atua coletivamen-
te para fomentar uma alimentação boa, limpa e justa para 
todos.

NOSSA MISSÃO
Mantemos uma rede mundial de comunidades locais e ati-
vistas que defendem a diversidade cultural e biológica e 
promovem a educação alimentar, assim como intercâmbio 
de conhecimentos e técnicas tradicionais, e a incidência 
nas políticas dos setores público e privado.

PODEMOS MUDAR O MUNDO POR MEIO DA 
ALIMENTAÇÃO? NÓS ACREDITAMOS QUE SIM!

Para mais informações

https://www.slowfood.com/about-us/


NOSSO ABORDAGEM SE BASEIA EM TRÊS PRINCÍPIOS INTERCONECTADOS:
BOM, LIMPO E JUSTO 

BOM
Defendemos uma alimentação delicio-
sa, saudável e culturalmente apropriada 
como um direito para todos: a diversida-
de de povos, culturas, lugares, alimentos 
e gostos é chave para sociedades e ecos-
sistemas resilientes.

LIMPO
Apoiamos os sistemas alimentares locais 
e resilientes que regeneram os preciosos 
bens da Terra em lugar de esgotá-los, e 
que salvaguardam todos os ecossistemas 
e espécies vivas.

JUSTO
Contribuímos para a construção de econo-
mias baseadas na solidariedade, inclusão 
e equidade, que beneficiem e empode-
rem todos os trabalhadores e consumi-
dores do setor alimentar, no qual todos 
são valorizados na tomada de decisões.



UMA REDE GLOBAL 
DE GRUPOS LOCAIS:
CONVÍVIOS E COMUNIDADES

O Slow Food está ativo em todo o mundo graças a uma 
ampla rede de ativistas voluntários e colaboração conjunta 
com outras associações e instituições.

As comunidades são formadas por grupos de pessoas que 
compartilham os valores do Slow Food e se reúnem para 
trabalhar em direção a um objetivo específico.

Os convívios são o núcleo organizacional dos associados, 
pessoas que pagam individualmente uma taxa de adesão 
anual e participam ativamente da vida associativa.

←
 O

CE
Â

N
IA

 

←
 Á

SI
A

←
 E

U
RO

PA

←
 Á

FR
IC

A

←
 A

M
ÉR

IC
A

   
 D

O
 S

U
L←

 A
M

ÉR
IC

A
 C

EN
TR

A
L

   
 E

 C
A

RI
BE

←
 A

M
ÉR

IC
A

   
D

O
 N

O
RT

E

CONVÍVIOS E COMUNIDADES 
SLOW FOOD

2,010

217942

460

195

38

134

24

NÚMEROS DE NÓS DA REDE:
CONVÍVIOS E COMUNIDADES 
→→

SCOMUNIDADES 
SLOW FOOD 
EM 
PAÍSES

101
838

151
EN 2021

CONVÍVIOS 
SLOW FOOD 
EM 
PAÍSES

111
1,172

55
EN 2021



NOSSA SITUAÇÃO ATUAL

POPULAÇÕES RURAIS
SÃO MAIS VULNERÁVEIS

À FOME E À POBREZA

 80% 
DE PERDA DA BIODIVERSIDADE 

GLOBAL DEVIDO À AGRICULTURA 
E AOS SISTEMAS ALIMENTARES 

CORPORATIVOS

 29% 
DOS GASES DE EFEITO ESTUFA 

GLOBAIS SÃO LIBERADOS PELOS 
SISTEMAS ALIMENTARES 

 70% 
DA ÁGUA DOCE É USADA

PARA AGRICULTURA

 52% 
DAS TERRAS AGRICULTÁVEIS 

ESTÃO DEGRADADAS

 30% 
DOS ESTOQUES PESQUEIROS

SOFREM SOBREPESCA

 7,9 
BILHOES

DE PESSOAS

 811 
MILHÕES

DE PESSOAS 
SOFRENDO DE FOME 

MUNDIALMENTE

 690 
MILHÕES

DE PESSOAS
ESTÃO SUBNUTRIDAS 

 60% 
DOS ESTOQUES PESQUEIROS ESTÃO

À BEIRA DO COLAPSO

ALGUNS IMPACTOS DOS SISTEMAS ALIMENTARES SOBRE O PLANETA

ALGUNS IMPACTOS DO SISTEMA ALIMENTAR SOBRE O MAR

Fuente  WWF (2020) Living Planet Report 2020 - Bending the curve of biodiversity loss. Almond, R.E.A., Grooten M. and Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland. www.fishforward.eu/en/press-studies/research-activities/

 50% 
DAS SEMENTES DO MUNDO

ESTÃO SOB O CONTROLE
DE 4 EMPRESAS

https://www.fishforward.eu/en/press-studies/research-activities/


Em todo o mundo, ativistas são orientados pelos pilares 
do Slow Food para seguir lutando pelo alimento bom 
limpo e justo para todos  

QUE FAZEMOS



PRIORIDADES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DEFENDER A DIVERSIDADE
BIOLÓGICA E CULTURAL⸺ 

EDUCAR, INSPIRAR
E MOBILIZAR CIDADÃOS⸺ 

INCIDIR EM POLÍTICAS
NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO⸺ 



DEFENDER A DIVERSIDADE BIOLÓGICA E CULTURAL
O nosso futuro como habitantes deste 
planeta depende da conservação dos 
bens naturais e da biodiversidade.
O Slow Food defende as diversidades 
biológica e cultural, por meio de:

 Pesquisa, catalogação e promoção 
do patrimônio da diversidade 
biológica e cultural ligada à 
alimentação;

 Apoio e promoção daqueles que 
conservam a biodiversidade e de 
defensores dos territórios locais;

 Oportunidades de diálogo e de 
troca.

Os seguintes projetos são geridos 
diretamente pelo Slow Food em 
diferentes países, mas o trabalho do 
Slow Food sobre biodiversidade não se 
limita apenas a eles.

ARCA DO GOSTO
O maior catálogo de biodiversidade 
cultural e tradicional do mundo ligado à 
alimentação e à agricultura.
FORTALEZAS SLOW FOOD
Os grupos de produtores estão 
empenhados em preservar e transmitir 
técnicas de produção e ofícios 
tradicionais.
ALIANÇA DE COZINHEIROS SLOW FOOD
Uma ampla rede de cozinheiros de todo o 
mundo que unem forças para defender a 
biodiversidade alimentar.

HORTAS SLOW FOOD NA ÁFRICA
Uma rede de pessoas que trabalham 
em toda a África para preservar 
a biodiversidade, agregar valor 
ao conhecimento tradicional e à 
gastronomia e promover a agricultura em 
pequena escala.
SLOW FOOD TRAVEL
É um modelo baseado no turismo de 
experiência em que os viajantes têm um 
encontro exclusivo com produtores e 
agricultores.
MERCADOS DA TERRA SLOW FOOD
Uma rede internacional de feiras que 
funcionam sob os princípios do Slow 
Food.



EDUCAR, INSPIRAR E MOBILIZAR CIDADÃOS
Quando você aprende através dos 
sentidos, praticando e brincando, você 
entende o mundo.
O Slow Food educa, inspira e mobiliza as 
pessoas, por meio de:

 Desenvolvimento de materiais de 
comunicação e lançamento de 
campanhas de conscientização sobre 
os sistemas alimentares e mudança 
de comportamento;

 Estruturação e distribuição 
de atividades e experiências 
educacionais e de treinamento para 
melhorar a compreensão sobre 
os alimentos - desde a produção e 
consumo até à perda - e influenciar 
as práticas e escolhas das pessoas;

 Concepção e realização de atividades 
de educação e formação para 
profissionais do setor alimentar, a fim 
de recompensar aqueles que fazem 
mudanças positivas na produção, 
distribuição, comercialização, 
consumo e gestão de resíduos.

CAPACITAÇÃO PARA
ativistas e produtores - com webinários 
sobre avaliação de impacto de projetos, 
digitalização de negócios de alimentação, 
estratégias de captação de recursos 
e design pessoal para educadores 
empresariais e profissionais e professores 
estudantes.

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
a saúde das pessoas e do planeta estão 
intimamente relacionadas e a defesa da 
biodiversidade é uma solução possível 

para enfrentar a crise climática e a 
desnutrição em todas as suas formas.

SLOW FARMING E SLOW MEAT
um projeto e uma campanha que visa 
conscientizar os coprodutores sobre 
hábitos de consumo melhores, mais 
limpos e justos, promovendo a redução 
do consumo de carne e promovendo 
o trabalho de agricultores familiares e 
produtores artesanais que respeitem o 
bem-estar animal.



ADVOCACY E INCIDÊNCIA POLÍTICA
INCIDÊNCIA POLÍTICA NOS SETORES PÚBLICO E 
PRIVADO

A mudança real exige medidas regulatórias 
voltadas para uma alimentação boa, limpa e justa.

 A nível internacional, o Slow Food trabalhou 
para incidir sobre três processos políticos 
fundamentais: a Convenção das Nações 
Unidas sobre Diversidade Biológica, a Cúpula 
dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas e 
a COP-26 sobre Mudanças Climáticas;

 Na Europa, o escritório do Slow Food 
International em Bruxelas realizou um trabalho 
de advocacy para influenciar as políticas 
alimentares e agrícolas promovidas no Pacto 
Ecológico Europeu (Green Deal);

 Globalmente, a rede Slow Food realizou 
trabalho de base e advocacy em nível nacional.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CDB)
O documento de posicionamento do Slow Food 
sobre biodiversidade foi compartilhado nos canais 
sociais oficiais da CDB.

CÚPULA DOS SISTEMAS ALIMENTARES DA ONU
O Slow Food fez campanha pública e participou da 
Contra Mobilização dos Povos para Transformar 
os Sistemas Alimentares Corporativos, realizado 
entre 25 e 28 de julho de 2021 para se opor à 
Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU.

COP 26
O Slow Food apoiou e mobilizou membros e 
cidadãos de todo o mundo através da campanha 
Slow Food Climate Action.

SALVE ABELHAS E AGRICULTORES
O Slow Food juntou-se ao Círculo de 
Organizadores (CoO) da campanha europeia para 
banir os agrotóxicos, transformar a agricultura, 
salvar as abelhas e conservar a natureza: o ECI 
“Save Bees and Farmers”.

OGMS E NOVAS TÉCNICAS DE CULTIVO 
DE PLANTAS
O Slow Food há muito se posiciona contra os 
OGMs (transgênicos) por causa dos riscos que 
representam para a biodiversidade, das ameaças 
que representam para a subsistência agricultores 
familiares e de sua incompatibilidade com a 
agroecologia.



Algumas de nossas atividades e eventos mais importantes 
para promover o alimento bom, limpo e justo. 

EVENTOS



Para mais informações

Um evento internacional dedicado ao alimento 
e às políticas alimentares boas, limpas e justas. 
Realiza-se em Turim, Itália, a cada dois anos 
desde 2004, e é organizado pelo Slow Food, a 
Região do Piemonte e a Cidade de Turim.

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO

Para mais informações

Uma celebração da comida local com eventos 
realizados localmente em comunidades ao redor 
do mundo todos os anos em 10 de dezembro.

TERRA MADRE DAY

https://2020.terramadresalonedelgusto.com/
https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/terra-madre-day/


É o dia em que os grupos da Rede Jovem Slow Food 
organizam festas e transformam o desperdício de 
alimentos em uma Disco Xepa. Um evento para 
cozinhar, comer e dançar juntos, mostrando uma 
forma divertida de resgatar comidas que seriam 
descartadas.

DIA MUNDIAL DA DISCO XEPA

Para mais informações Para mais informações

Um evento dedicado ao leite cru em todas as suas 
formas, realizado a cada dois anos em Bra (Itália). 
As ruas da cidade tornam-se uma vitrine para os 
produtores e seus queijos.

CHEESE

https://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/world-disco-soup-day/
https://cheese.slowfood.it/en/


Um evento bienal dedicado à pesca sustentável e 
artesanal, realizado a cada dois anos em Gênova 
(Itália).

SLOW FISH

Para mais informações

https://slowfish.slowfood.it/en/


Criadas para impactar os sistemas alimentares e promover 
mudanças por meio da colaboração, incluindo mais 
pessoas na conversa. As redes temáticas são inclusivas e 
agregam novas experiências dentro do Slow Food. 

REDES TEMÁTICAS



A Slow Food Coffee Coalition é uma rede aberta - cofinanciado 
pelo Slow Food e pelo Grupo Lavazza - que reúne todos os 
participantes da cadeia de valor do café, dos produtores 
aos consumidores, que pensam e trabalham de forma 
colaborativa para um objetivo comum: café bom, limpo e justo 
para todos.

SLOW FOOD COFFEE COALITION

Uma rede global de comunidades indígenas e 
afrodescendentes que lutam na defesa da soberania 
alimentar e territorial. 

REDE SLOW FOOD DE POVOS INDÍGENAS 



A Rede de Comunidades Migrantes promove o 
processo de integração social, cultural e econômico 
das comunidades por meio da comida.

REDE DE COMUNIDADES MIGRANTES

Slow Fish é o encontro de comunidades de 
pescadores, peixeiros, artesãos, cientistas, produtores, 
biólogos, cozinheiros e legisladores, com o objetivo 
de redescobrir a cadeia de valor do pescado e criar 
sinergias.

SLOW FISH



O objetivo é colocar as leguminosas de volta à mesa ao redor 
do mundo, pois são um alimento essencial em uma dieta que 
ajude as pessoas a viverem uma vida longa e saudável.

SLOW BEANS

A Slow Food Youth Network é uma rede global de jovens 
ativistas, estudantes, agricultores, artesãos, cientistas e 
jornalistas, entre outros. A população e as comunidades locais 
cobrem seu trabalho em uma variedade de tópicos, incluindo 
questões como desperdício de alimentos, crise climática, 
política e injustiça social.

SLOW FOOD YOUTH NETWORK



FAÇA PARTE DA MUDANÇA,
VOCÊ PODE PARTICIPAR

DE VÁRIAS FORMAS

NOS SIGA NAS
MÍDIAS SOCIAIS 

LEIA NOSSOS ARTIGOS
E FIQUE INFORMADO

DOE OU SEJA UM
MEMBRO SLOW FOOD

PARTICIPE DE
NOSSAS AÇÕES

 
CRIE SUA PRÓPRIA

COMUNIDADE SLOW FOOD   

NOSSOS CANAIS

www.slowfood.com

https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/company/slowfood/
http://www.slowfood.com
https://www.youtube.com/user/SlowFoodInt
https://www.instagram.com/slowfood_international/
https://twitter.com/SlowFoodHQ
https://www.facebook.com/slowfoodinternational/
https://www.linkedin.com/company/slowfood/

