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a crise 
 É UMA

OPORTUNIDADE 

O mundo mudou. Um vírus infinitamente 
pequeno deteve o mundo, obrigando-o a 
se questionar, em termos de consciência 
coletiva, como nenhuma outra grande 
catástrofe recente - os incêndios na Amazônia, 
o derretimento das calotas polares, a perda da 
biodiversidade, as crescentes desigualdades 
econômicas e sociais, a crise financeira - tinha 
conseguido fazer. 
Pela primeira vez em 30 anos, o Índice de 
Desenvolvimento Humano está caindo. 
A pandemia teve um impacto total e 
simultâneo sobre todos os elementos 
utilizados para medir o bem-estar dos 
países: saúde, educação, renda. 

A emergência não é apenas sanitária. A Covid-19 também representa uma 
oportunidade para todos, para abrirmos os olhos encontrarmos soluções para a crise 
que estamos enfrentando: crise climática e ambiental; crise econômica causada por um 
modelo de desenvolvimento baseado no crescimento infinito insustentável, que alimenta 
as injustiças sociais e a distribuição desigual da riqueza; a exclusão de grandes partes de 
população dos direitos fundamentais; o drama dos migrantes...

O sistema alimentar foi afetado profundamente pelas consequências da 
emergência sanitária global. Oferta e demanda de alimentos estão afetando, direta e 
indiretamente, os quatro pilares da segurança alimentar: disponibilidade, acesso, uso 
e estabilidade. De crise sanitária, a pandemia se tornou crise alimentar. 
 



ALIMENTOO CONCEITO 
A 

CENTRALIDADE 
DO ALIMENTO, 

para um
futuro 
MELHOR 

A centralidade do alimento. Durante a 
crise, os alimentos foram mais centrais do 
que nunca. Muitas pessoas os redescobriram 
a importância dos alimentos para o bem-
estar físico e espiritual. Recomeçaram a 
cozinhar ou até a cultivar seus próprios 
alimentos, tiveram dificuldades em encontrá-
los, sofreram com o menor acesso aos 
alimentos ou com o acesso a alimentos de 
menor qualidade, entenderam que é possível 
criar fortes laços em torno dos alimentos.

Our Food, Our Planet, Our Future. Com o Terra Madre 2020, reafirmamos a 
importância de um alimento bom, limpo e justo, de seu valor ambiental, de seu sabor. 
Quando os alimentos são produzidos com respeito pelo meio ambiente, podem 
contribuir para um futuro melhor.

Um alimento que desenha uma nova geografia, que deixa em segundo plano as 
fronteiras políticas, apostando na terra, nos ecossistemas (planícies, montanhas, 
mares, rios, lagos, cidades). Um alimento com raízes profundas nos territórios; onde 
as tradições são cultura; um alimento que é a chave para construir o futuro. 

Biodiversidade, Educação, Advocacia. Um alimento que é preservação da 
biodiversidade, base da educação, ferramenta de conscientização.
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A nova geografia que propomos coloca no 
centro os ecossistemas, suas vulnerabilidades, 
sugerindo soluções concretas.

Terras altas: o cuidado do território 
como oportunidade para relançar as 
economias locais. Nas áreas de montanha, os 
protagonistas são os produtos das áreas de 
montanha e de colina: o mel de montanha, 
os queijos de pasto, mas também tubérculos 
e raízes (da batata andina ao nabo), 
leguminosas e cereais de montanha (grão 
de bico, amaranto, tefe) e pão produzido em 
altitude (com farinha de centeio, de espelta), 
e ainda as ervas selvagens, castanhas, maçãs, 
agave do planalto mexicano, café. Mostramos 
como o sistemas de manejo e cuidado do solo 
(socalcos, pastos de montanha, os andenes 
no Peru, a milpa mexicana) representam uma 
oportunidade para relançar as economias 
locais e uma resposta aos problemas comuns, 
como o despovoamento, a degradação 
hidrogeológica, a crise das produções 
agrícolas e do pastoreio. 

Terras de água: o bem-estar do ecossistema depende da constatação que oceanos, 
mares, águas internas e recursos hídricos são um bem comum, que pertencem a todos, 
e todos precisamos portanto cuidar deles.
Nas Terras de água realizamos projetos de pesca sustentável - do Mediterrâneo ao 
Caribe, passando pelos Mares do Norte - e para a defesa do mar, dos oceanos e das 
águas internas, mas também sais, óleos, algas e, é claro, o arroz, o cultivo aquático 
mais importante.
Colocamos no centro a reflexão sobre a água e os oceanos como bem comum em risco, 
e a necessidade de protegê-los desenvolvendo áreas protegidas, valorizando o trabalho 
das pequenas comunidades costeiras, mas também mostrando como todos precisamos 
cuidar da saúde das águas, comprometendo-nos a não poluí-las e a não desperdiçá-las. 

NOVAS
GEOGRAFIAS



Terras baixas: o ecossistema onde se 
enfrentam dois sistemas de produção 
completamente diferentes. Por um lado, 
monoculturas e criações intensivas; por 
outro, fazendas diversificadas e de pequena 
escala, símbolo de regeneração. 
Nas terras baixas, a agroecologia é 
proposta como solução para combater 
a difusão da agricultura intensiva, 
monoculturas, desertificação e problemas 
relacionados. Ao mesmo tempo, a redução 
do consumo de carne e a promoção de 
criações sustentáveis e respeitosas do bem-
estar animal representam a alternativa que 
o Slow Food oferece às criações industriais 
e ao desmatamento. 

Terras e Cidades: um ecossistema justo e inclusivo, onde a informação e a 
conscientização dos cidadãos podem fazer a diferença. 
Terras e cidades é um ecossistema que não pode faltar na representação do Terra Madre 
Salone del Gusto, pelo simples fato de hoje mais da metade dos cidadãos da população 
mundial viverem em áreas urbanas, e esta porcentagem é destinada a aumentar mais 
ainda. As cidades são entre as principais responsáveis da crise climática, mas, por outro 
lado, elas podem se tornar um cadinho de inovação, experimentando novos modelos 
de convivência e desenvolvimento, promovendo políticas alimentares integradas com o 
objetivo de mitigar os efeitos ambientais e orientar os consumos coletivos. 

NOVAS
GEOGRAFIAS



UM EVENTO ÚNICO NO MUNDO

Desde o ano de 2004, o Terra Madre é um evento único no mundo. Desde 
2004, o Terra Madre são milhares de comunidades físicas que se reúnem a cada 
dois anos em Turim, e que diariamente realizam uma mudança em suas regiões de 
origem. Desde 2004, o Terra Madre são intercâmbios, relações, soluções...  
Em 2020, a viagem do Terra Madre continua: se o mundo não pode ir a Turim 
e ao Piemonte, levaremos Turim e o Piemonte para o centro do mundo... 



MOBILIZAÇÃO
REINÍCIO

DIVERSIDADE
DIGITAL

MOBILIZAÇÃO
REINÍCIO

COMUNIDADES

TERRITÓRIOS
WORLD

COMUNIDADES
DIGITAL

UM EVENTO ÚNICO NO MUNDO 
Um EVENTO 
ÚNICO 

no mundo

Recomeçando com o Terra Madre, um 
evento difundido e digital. Um projeto 
único e uma edição totalmente renovada, 
envolvendo milhões de pessoas através 
de uma plataforma digital relançando o 
mundo produtivo e a agricultura italiana, 
contando a história dos alimentos do 
mundo inteiro através de milhares de 
eventos organizados localmente, num 
processo de expansão “infinito”.
Recomeçando com as comunidades 
que, de forma autônoma, nesta época da 
Covid-19, mobilizaram-se, organizando 
centenas de iniciativas para ir além 
do distanciamento físico, apoiando os 
pequenos produtores e as economias locais, 
para defender as pessoas mais vulneráveis. 

Recomeçando com a agricultura, hospitalidade e turismo. Alguns dos setores mais 
afetados, que o Terra Madre pode ajudar, por meio de iniciativas dedicadas com um 
impacto positivo sobre os territórios (pessoas que participam fisicamente dos eventos ou 
que podem, virtualmente, melhorar seus conhecimentos).

Recomeçando com o presente para redesenhar o futuro. Sempre trabalhamos para 
projetar um futuro baseado na sustentabilidade econômica, ambiental e social. Está na 
hora de relançar o desafio, para salvar o patrimônio coletivo que o Slow Food, a Cidade de 
Turim e a Região do Piemonte construíram juntos. 

Recomeçando a partir do dia 8 de outubro, com um calendário de atividades 
e formatos inovadores, representando o novo rosto do Terra Madre. Vamos 
recomeçar em outubro, oferecendo novas oportunidades de negócios para as 
empresas da região. Recomeçando em outubro, construindo um novo conceito 
mais abrangente, desenhando um caminho que, até abril de 2021, 
será enriquecido com novos conteúdos digitais e novos eventos locais.

DIVERSITÀ
DIGITAL

WORLDTERRITÓRIOS



O NOVO EVENTO

O público potencial do Terra Madre 
2020 será extremamente numeroso e 
diversificado em termos de interesses 
e especificidades: consumidores 
responsáveis, produtores, gastrônomos 
apaixonados, ativistas ambientais, escolas, 
famílias, empresas do setor alimentar e de 
outros setores, jornalistas, especialistas. 

O Terra Madre World contará com 
milhares de eventos e inúmeras fórmulas 
ao longo de vários meses. Em 160 países 
do mundo inteiro, as pessoas poderão 
se reapropriar do sentido verdadeiro de 
“comunidade”, para participar fisicamente 
e divulgar a mensagem do Terra Madre em 
suas regiões de origem.

Por exemplo:

• Jantares difundidos organizados pela Aliança de Cozinheiros Slow Food e as Osterias 
Slow Food 

• Eventos nas Cidades do Terra Madre envolvendo as famílias anfitriãs de Turim e do 
Piemonte em atividades comuns, para preservar o precioso patrimônio de hospitalidade 
construído ao longo destes anos 

• Dias de Ação, dias temáticos, durante os quais a rede compromete-se com ações práticas e 
fortemente simbólicas

• Mercados de produtores, onde produtores e consumidores podem estabelecer uma 
relação direta

• Degustações guiadas live, organizadas pelos Convivia, Comunidades Slow Food e grupos 
locais, para valorizar a biodiversidade de cada região.

• Visitas nas fazendas para ver de perto o que significa produzir alimentos bons, limpos e justos. 

terra madre 
reloaded: 
WORLD



O NOVO EVENTO

O Terra Madre digital vai precisar de 
formatos originais e ferramentas diferentes, 
para preservar a atratividade da fórmula. 
Alguns exemplos:

• Uma grande vitrine de comércio eletrônico: 
uma plataforma que, como o mercado físico 
do Terra Madre Salone del Gusto, é também 
lugar de envolvimento e educação, onde os 
expositores - selecionados pela rede Slow 
Food, com características únicas inspiradas nos 
princípios do bom, limpo e justo - tenham a 
oportunidade de apresentar suas atividades e 
vender seus produtos 

•  Food Talks: escritores, economistas, filósofos, 
antropólogos, ecologistas, educadores, 
juntamente com agricultores, pastores, 
pescadores, cozinheiros oferecem sua visão 
sobre meio ambiente, agricultura, alimentação... 

•  Como se faz?: para descobrir ofícios e técnicas, aprofundando os conhecimentos ou 
para reproduzir, em casa, os pratos preparados por nossos convidados 

•  Laboratórios do Gosto: degustações remotas guiadas, com a orientação de especialistas 
e integradas por kits de produtos enviados, para garantir a experiência sensorial 

•  Terra Madre Awards: prêmios internacionais dedicados às categorias especiais - 
cozinheiros, produtores, pescadores, que melhor interpretam os princípios do Slow Food

•  Fóruns on-line: histórias de boas práticas sobre um tema comum (por exemplo: 
agroecologia e agricultura familiar, cidades comestíveis, mercados e agricultura urbana, 
receitas anti-desperdício)

•  Palestras e maratonas: espaços onde oferecer inspiração sobre os grandes temas do 
nosso tempo, não apenas com palavras, mas também com linguagens diferentes, como 
música, arte, fotografia...

•  Sessões de treinamento para produtores, sobre temas específicos (por exemplo: 
criações de qualidade, digitalização e internacionalização das empresas)

•  A Arca do Gosto nas escolas: com a produção de kits dedicados a produtos em risco 
de extinção, desenvolvidos apropriadamente para alunos do ensino fundamental e 
médio, para que possam estudar a biodiversidade. 

terra madre 
reloaded: 
digital



o nosso  impactoOS NÚMEROS

TERRA MADRE 
DIGITAL

 2018  2020 
 258.000 visitantes únicos e  

1,8 milhões de visualizações de página
 1  milhão  de visitantes únicos e 6 milhões de 

visualizações de página incremento das conexões 
do estrangeiro 

REDES SOCIAIS  2 milhões  de alcances nas 
diversas redes sociais  6 milhões  de alcances nas diversas redes sociais

Incremento de menções e seguidores

IMPRENSA
 1.500 órgãos de imprensa  

de 79 países com mais de 2.500 
entre artigos, serviços de rádio e TV,  
comunicados de imprensa

 1.800 órgãos de imprensa de 80 países
com mais de 3.000 entre artigos, serviços de rádio e TV, 
comunicados de imprensa

TERRA MADRE 
WORLD 

 No Lingotto Fiere em Turim 
mais de 900 eventos em cartaz, 
220.000 visitantes

 Online, em Turim, no Piemonte, em toda a Itália e 
em 160 países do mundo milhares de eventos em cartaz, 
mais de 1 milhão de participantes 

O debate sobre o futuro dos alimentos
• Uma mensagem eficaz não é apenas aquela que alcança milhões de pessoas em todo o mundo, mas é a mensagem que consegue ter um 

impacto sobre os comportamentos dessas pessoas. Com uma chamada para ação global, convidaremos as pessoas a escrever juntas o 
futuro do alimento.

• Com pesquisas, desafios e outras ferramentas, avaliaremos o impacto da nossa mensagem.



A REDE

Para o Terra Madre 2020, mobilizaremos a rede Slow Food em todos os níveis. 

A rede é formada por: 
• 1 milhão de ativistas
•    100.000 associados
• 160 países
• 1500 convivia
• 2400 comunidades

Os nossos projetos incluem:
• 5199  produtos da Arca do Gosto
• 587 Fortalezas Slow Food
• 1141  osterias, restaurantes, bares, pizzarias e cozinhas de rua, que fazem parte da     
      Aliança de Cozinheiros Slow Food
• 69 Mercados da Terra
•    Roteiros do Slow Food Travel, Rótulos Narrativos, o novo projeto dedicado     
      às Comunidades da Mudança e muito mais.

a 
MOBILIZAÇÃO 

da rede



A REDE

A rede se comunica utilizando inúmeras ferramentas e redes 
sociais (Facebook, Instagram, Twitter), e em particular:  
• Slow Food Italia >> 400.000 seguidores
• Slow Food International >> 315.000 seguidores
• Slow Food Events >> 70.000 seguidores
• Slow Food EUA >> 700.000 seguidores
• Slow Food Brasil >> 120.000 seguidores
• Slow Food Alemanha >> 28.000 seguidores
• Slow Food Quênia >> 3.000 seguidores
• Slow Food Uganda >> 2.600 seguidores
• Slow Food China >> 2.500 seguidores
• Slow Food Japao >> 2.500 seguidores
• Slow Food Youth Network >> 25.000 seguidores
Assim como muitas outras páginas na América Latina e Caribe, 
América do Norte, Europa, Ásia e Oceania, além de inúmeras 
páginas de redes regionais e locais.

Mantemos o diálogo com:
• Organizações e instituições internacionais, por exemplo, a 

FAO, a Cúpula Mundial da Alimentação das Nações Unidas, 
o FIDA, o Agroecology Fund, a Aliança Global pelo Futuro 
da Alimentação, o IPES Food, Food Solutions New England, 
Ecochallenge.org, a Aliança para a Soberania Alimentar em 
África, Direção-geral Ambiente da UE, Direção-geral Agricultura 
da UE, WKKF Kellogg Foundation

• Organizações e instituições italianas 
• Parceiros comerciais
• Universidades e Centros de Pesquisa 

TOGETHER WE CAN DESIGN  
A DIFFERENT FUTURE. TOGETHER, 
WE CAN BUILD A BETTER WORLD.

a 
MOBILIZAÇÃO 

da rede



Envolvendo as pessoas através de uma plataforma única onde 
é possível acessar a:

• Bibliotecas digitais, vídeos e kits de ferramentas para atividades
• Palestras 
• Laboratórios do Gosto e experiências Slow Food 
• Treinamento para operadores do setor
• Debates
•  .... e uma rede de pessoas, no mundo inteiro, que compartilham 

ideias semelhantes sobre o futuro do alimento

O conteúdo do website do evento será disponibilizado 
gratuitamente para os delegados do Terra Madre. 

Terra 
Madre 
WorldEM NÍVEL LOCAL …



Para que nossas comunidades estejam no coração do 
Terra Madre:
• Para mobilizar indivíduos, comunidades e a atenção da mídia, 
durante seis meses, dedicaremos diversas partes de nosso 
calendário a temas específicos. Isso dará às comunidades a 
oportunidade de escolher os temas mais interessantes para eles, 
compartilhando ideias e planos de ação. As melhores ideias, ações e 
eventos live se tornarão Hotspots do Terra Madre World, chamando 
a atenção internacional no site do evento. 
• As comunidades poderão se conectar e juntar a milhares de outras 
comunidades semelhantes.

Avaliaremos nosso impacto na mudança de comportamento, 
aprendendo a partir da experiência! 

EM NÍVEL LOCAL…
Terra 
Madre 
World
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