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Como criar uma Comunidade
Slow Food pela plataforma online?

Acesse a plataforma das CSF

Selecione a bandeira do Brasil na parte inferior

para visualizar versão em português. 

Insira os dados solicitados.
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A plataforma contém

algumas traduções equivo-

cadas, então este tutorial 

indica a forma como os 

termos aparecem para

o usuário. 
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https://communities.slowfood.it/

Comunidade

Ainda não é um usuário registrado?

Senha esquecida

Email

Senha

Log in

Clique em: “Ainda não é usuário registrado?”

para cadastrar um novo usuário. 

Inserir

Sobrenome*

Nome*

Email*

Celular*

País*

Senha*

Confirme a senha*

Observação:

A senha deve conter no 

mínimo 8 caracteres e 

pelo menos 1 número.

Ao clicar no botão, você 

confirma que aceita a 

Política de Privacidade 

(Privacy Policy).

Clique em:



Após visualizar a mensagem 
abaixo, acesse o e-mail indicado 
para confirmá-lo.

Abra o e-mail enviado por 

communities-noreply@slowfood.it

intitulado ‘Confirme seu e-mail’. 

Verifique os dados inseridos 

em seu cadastro e clique em:

Você será levado ao site e vai ver uma

mensagem informando que a confirmação foi 

efetivada e você poderá acessar a plataforma.

Retorne à tela inicial e 

desta vez preencha com o 

login e a senha que você 

acabou de cadastrar e 

clique em   Log in
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Comunidade
Você se inscreveu no portal da Comunidade Slow 

Food. Para ativar o registro, você deve confirmar 

seu email. Marque a caixa de spam se você não 

receber nosso e-mail em 5 minutos.

Tela de confirmação 

Confirme seu e-mail

Primeiro acesso

Comunidade

Ainda não é um usuário registrado?

Senha esquecida

Email

Senha

Log in

https://communities.slowfood.it/



A ‘Lista das minhas comunidades’ 

serve para retomar cadastro de 

criação de comunidades em anda-

mento ou consultar as já criadas 

que você faz parte. Não há lim-

itação de quantas comunidades 

cada um pode integrar.
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Nova Comunidade

Nova 
Comunidade

Lista das
minhas

Comunidade

Acessando a plataforma, clique no 

botão da esquerda ‘Nova Comunidade’.

Nova Comunidade

País*

Idioma*

Cidade*

Nome da Comunidade*

Escolher

Escolher

Preenchendo o formulário

Preencha os campos país, idioma e cidade.

O nome da 
Comunidade deve 

conter o território 
e a atuação

principal do grupo.

Salve as informações!

A partir da etapa seguinte é possível retomar o cadastro 

posteriormente, garantindo que as informações 

preenchidas e salvas estarão guardadas. Todos

os campos desta etapa são obrigatórios.

IMPORTANTE:
NÃO utilize os termos 

“Comunidade” nem

“Slow Food” no nome da

Comunidade Slow Food.

8 Completando o cadastro

A partir desta etapa, a plataforma tem

demonstrado incompatibilidade com dispositivos

móveis, sendo necessário um computador para

completar as etapas seguintes.



Na tela que aparece em seguida, é possível 

ver o nome da Comunidade, o estágio e

o status do processo de criação.

Comunidade

Nome da Comunidade Estágio Processo concluído

Sim   NãoSendo criado

Logo abaixo, as abas indicam as informações que 

precisam ser preenchidas para completar a criação 

da Comundade Slow Food: 

1. Fundação    2. Definição    3. Tags    4. Apoio    5. Porta-voz (1)    6. Coordenadores (5)    7. Membros (4)    Declaração

Na primeira aba (1. Fundação) deve se 

complementar as informações iniciais da CSF, 

indicando CEP, data e local da Fundação.

A aba seguinte (2. Definição) é a mais descritiva. 

Aqui você coloca os objetivos da comunidade 

(em até 50 palavras); as atividades que a comuni-

dade pretende realizar para atingir tais objetivos 

(em até 100 palavras) e os programas e temas 

dos SLow Food que a comunidade apoia.

País

Cidade

Pesquisar CEP

Data de fundação

Lugar de fundação

DIA/MÊS/ANO

BR Brazil

Preencha as informações e salve!

Seu texto aqui!
RECOMENDAÇÃO: redija o conteúdo em um outro editor de texto, 

copie e cole no formulário da plataforma quando terminar. Assim, você 

evita o risco de perder o que escreveu se a sessão expirar!



O projeto apoiado

Quantidade de doação

Moeda

Salvar

Na aba 4. Apoio, você pode 

indicar um programa do Slow Food 

(na caixa ‘Escolher Projeto’) que a CSF 

deseja apoiar com alguma contribuição.

Na aba 3.Tags, selecione os temas, ações e projetos 

nos quais os os objetivos da CSF se encaixam:

Rede Temática

Comunidades migrantes

Indigenous Peoples' Network

Rede de Jovens Slow Food

Redes

Slow Beans

Slow Bees

Slow Bread

Slow Cheese

Slow Fish

Slow Meat

Slow Wine

Ações

Advocacia

Biodiversidade

Educação Alimentar

Projetos

Aliança de Cozinheiros Slow Food

Arca do Gosto

Fortalezas Slow Food

Hortas Slow Food

Mercados da Terra

Slow Food Travel

Slow Food Villages

Considere a contribuição anual média de R$50 por pessoa,

podendo ser valores maiores. Lembre-se que a contribuição não 

é individual, mas da Comunidade Slow Food como um todo. 

A comunidade tem autonomia para definir como se

dividem as contribuições entre seus integrantes.

Não definido

Escolher projeto

€

A “quantidade

de doação” é o 

valor da doação. 

O sistema permite 

apenas a indicação 

de dólar ou euro, 

sendo necessário 

converter o valor 

total da contribuição 

para qualquer uma 

das duas moedas.

A comunidade tem autonomia

para arrecadar outros valores para

a manutenção de suas atividades. 

Consulte as Diretrizes do Slow Food 

para Captação de Recursos para

construir estratégias para esse fim.

https://slowfoodbrasil.org/2019/09/diretrizes-captacao/

A doação é a contribuição que a Comunidade faz por 

acreditar nos valores do movimento Slow Food,

a partir da compreensão da importância em promover

a filosofia do alimento bom, limpo e justo

para todos no país e no mundo afora!



Associação Slow Food do Brasil

CNPJ 11.413.597/0001-12

Banco Itaú

Ag. 0262-3

c/c 08765-3

A doação deverá ser efetuada na seguinte conta:

Envie o comprovante para administrativo@slowfoodbrasil.com

com o assunto do e-mail “Doação Comunidade Slow Food XXXX”, 

substituindo “XXXX” pelo nome da sua comunidade.

Na aba 5. Porta-voz, clique no ícone do lápis (   ) para 

editar os dados da pessoa que está criando a comunidade.

Porta-voz (1)

          Nome                           Email                              Email confirmado

xxxxxxxxx                      xxxxxxx@xxxxxxxx

Sobrenome

Nome 

Email

# Cartão

Ignore esse campo!

Faça o mesmo procedimento na aba 6. Coordenadores, 

indicando 5 pessoas do núcleo articulador da CSF, 

seguindo o mesmo procedimento da etapa anterior.

Coordenadores (5)

          Nome                           Email                              Email confirmado

xxxxxxxxx                      xxxxxxx@xxxxxxxx

xxxxxxxxx                      xxxxxxx@xxxxxxxx

xxxxxxxxx                      xxxxxxx@xxxxxxxx

xxxxxxxxx                      xxxxxxx@xxxxxxxx

xxxxxxxxx                      xxxxxxx@xxxxxxxx

Na aba 7. Membros, adicione, pelo menos,

mais 4 pessoas, totalizando 10 integrantes 

(quantidade mínima para se formalizar uma CSF.

Para incluir mais integrantes clique no botão    + Adicionar outro membro

ATENÇÃO! 
Cada integrante deverá confirmar adesão no e-mail recebido do endereço:

communities-noreply@slowfood.it, intitulado “Obrigado e bem-vindo na rede 

das comunidades Slow Food”. Sem a confirmação de todos os integrantes 

não será possível passar para a próxima etapa da criação da CSF.



Em caso de necessidade de reenvio ou alteração do

endereço de e-mail, acesse a listagem de integrantes da 

comunidade e clique no ícone (     ) para editar os dados.

          Nome                           Email                              Email confirmado

xxxxxxxxx                      xxxxxxx@xxxxxxxx

Após acessar o formulário, clique em “Enviar email” 

para reenviar um e-mail de confirmação. Para alterar 

o e-mail basta inserir o endereço correto no campo 

E-mail e clicar em “Salvar”.

Ao completar todas as 7 etapas, com a confirmação

dos e-mails dos integrantes, a aba Declaração apresentará 

o documento de criação da CSF. Leia e confira todas as

informações e caso haja necessidade de corrigir alguma 

informação, corrija na aba correspondente.

Ao finalizar o procedimento, indique a conclusão do 

processo no canto superior direito sobre as abas.

Processo concluído

Sim   Não

Acesse outros materiais úteis:

Apresentação CSF: o que são e como são criadas

Modelo anúncio de criação da CSF:

Hoje nasce a Comunidade Slow Food

Após salvar, entre em contato com Glenn Makuta

pelo email: contato@slowfoodbrasil.com 

ou telefone: (11) 99436 9579 (signal, telegram e 

whatsapp) para informar a conclusão do 

processo pelo acesso da CSF.

https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/POR_Slow_Food_comunita%CC%80.pdf

https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/PR_Draft-launch-communities_POR.pdf


