
Como formar 
uma Comunidade 
Slow Food?

https://slowfoodbrasil.org/
publica_TUTORIAL_CSF.pdf

As CSF estabelecem 
seus próprios objetivos e seu 
compromisso em promover 
os valores e a filosofia 

do Slow Food em 
seu território e em 

suas ações.
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O que é e como formar uma 
Comunidade Slow Food?

As CSF se contituem 
numa forma organizacional

aberta, inclusiva, capilar, 
presente localmente, que compartilha 

objetivos internacionais comuns, 
fortalecendo as bandeiras 
de luta do movimento, nos 
campos, nas florestas, nas 

águas e nas cidades.

7º Congresso Internacional 
do movimento Slow Food 
Chengdu China | 2017

Qualquer grupo que 

se identifique com a 

filosofia do movimento 
Slow Food pode solicitar 

a criação de uma CSF. 

Organizam, realizam e 
divulgam suas atividades 

compartilhando 
informações e 

experiências com a 
Rede Slow Food 
no Brasil e no Mundo.

Um acordo entre o

grupo (CSF) e o movimento 

que se formaliza no 

Documento de Fundação 

da Comunidade Slow Food.

São necessárias pelo menos 

10 pessoas para se formalizar 

uma CSF, sendo uma porta-voz e 
outras 5 coordenadoras do grupo.

Juntando forças!

Acesse o formulário:
https://communities.slowfood.it/

*Clique em “Ainda não é 

um usuário registrado?” 
(Caso já seja membro, entre 

com seus dados cadastrados)

Acesse o site:

www.slowfoodbrasil.org/-
membros-e-comunidades

A Comunidade Slow Food

é a estrutura básica 

do movimento.

Conheça mais em:
www.slowfoodbrasil.org/nossa-rede

Comunidade

Ainda não é um usuário registrado?

Senha esquecida

Email

Senha

Log in

Leia as
informações, 
completas no 

Tutorial
Como 

Criar uma 
Comunidade 
Slow Food

Convívios 

(grupos locais de coprodutores) 

+ 

Comunidades do Alimento 

(produtores e suas organzações) 

1986 _ Criação do Movimento Slow Food

Comunidades Slow Food

2017 _ 7º Congresso Internacional / Chengdu

Desde 2017, as CSF são consideradas os          

nós centrais da Rede Slow Food.
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Você já pesquisou se 

existem Comunidades Slow 

Food no seu território ou 

com as quais se identifica?

Pedro Xavier da Silva
os nós, ao invés de os nós centrais

Pedro Xavier da Silva
substituir por "com temáticas  que você se identifica"

Pedro Xavier da Silva
rrede, r minusculo

Pedro Xavier da Silva
rede


