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A África é um continente rico, com uma enorme variedade de povos, culturas, idiomas (mais 
de 2.000!) e uma extraordinária riqueza em biodiversidade. Um universo de territórios, 
paisagens, climas; um patrimônio de recursos naturais, alimentos (frutas, cereais, legumes, 
hortaliças, raças animais), antigos conhecimentos. Um continente jovem, cheio de energia e 
criatividade. O Slow Food parte desta riqueza, tentando valorizá-la, chamando a atenção 
das pessoas para este patrimônio de comunidades e seus conhecimentos.  

Em 2011, foi lançado o projeto “Mil hortas na África”, mobilizando mais de 50 mil pessoas em 25 
países africanos e dezenas de milhares de associados e ativistas no mundo inteiro. O objetivo 
foi alcançado no final de 2013 e, em 2014, o Slow Food decidiu lançar um novo desafio: 
realizar 10.000 hortas. A realização de 10.000 hortas boas, limpas e justas, em escolas e 
comunidades africanas, significa conscientizar as novas gerações sobre a importância da 
biodiversidade alimentar e do acesso a alimentos frescos e saudáveis, mas também a criação 
de uma rede de líderes conscientes do valor da própria terra e da própria cultura. A partir 
desta rede poderão nascer os futuros protagonistas de uma mudança que atravessa todos os 
continentes: uma mudança baseada no resgate dos produtos e dos conhecimentos tradicionais, 
numa economia social ligada ao território e ao meio ambiente.

As 10.000 hortas na África serão modelos concretos de agricultura sustentável, atentos 
às diversas realidades - ambientais, sociais e culturais - e facilmente reproduzíveis. As hortas 
poderão indicar o caminho rumo a um modelo de desenvolvimento diferente, onde a produção 
de alimentos restabelece o seu vínculo com as formas locais de socialidade e com o respeito 
pelo meio ambiente. 

Dez mil hortas: rumo a uma nova África



O que distingue as hortas do Slow Food 
Na África, o Slow Food não está simplesmente criando uma série de hortas, mas está 
promovendo uma ideia de agricultura baseada no conhecimento do território, no respeito 
à biodiversidade e às culturas locais. Uma agricultura capaz de cobrir as necessidades 
alimentares das comunidades locais, sem transformar as relações sociais ou devastar o 
meio ambiente, apostando na valorização da história e dos conhecimentos, respeitando o 
território e o seu equilíbrio ecológico.  
Nas hortas Slow Food, cultivam-se variedades tradicionais de hortaliças, frutas, ervas 
aromáticas e medicinais, mais resistente por terem se adaptado ao território; constroem-se 
sementeiras para reproduzir as sementes, para que não seja preciso comprá-las todos os anos 
e para preservar a biodiversidade; são criadas composteiras com resíduos vegetais, estrume 
e cinzas, para enriquecer o solo mantendo-o saudável e fértil; as plantas são tratadas com 
métodos naturais, para evitar a compra de pesticidas, envenenando o solo e a água; economiza-
se água, coletando a água da chuva; mantendo a umidade do solo com boas práticas, como 
o cultivo protegido com manta; utilizando sistemas de irrigação por gotejamento; a colheita 
é destinada ao consumo familiar ou às cantinas, como no caso das hortas escolares, e o 
excedente é vendido nos mercados locais ou nos pequenos restaurantes que surgem, às vezes, 
nas proximidades das hortas. 



Dez ingredientes essenciais para as hortas do Slow Food

 1. São realizadas por uma comunidade. 
As hortas valorizam as habilidades de cada membro da comunidade, reunindo diversas 
gerações e grupos sociais (associações de comunidades e escolares, administrações locais e 
organizações sem fins lucrativos), resgatando os conhecimentos dos idosos, pondo em prática a 
energia e a criatividade dos mais jovens, aproveitando os conhecimentos dos técnicos.

 2. Baseiam-se na observação. 
Antes de criar uma horta, é preciso conhecer bem o solo, as variedades vegetais mais 
apropriadas, as fontes de água disponíveis. É preciso encontrar localmente as matérias-primas 
para construir as cercas, composteiras, o viveiro.
  3. Não precisam de grandes espaços. 
Observando o espaço disponível com olhar criativo, é possível identificar uma área adequada 
nos lugares mais inesperados: um telhado, um caminho... 
  4. São jardins de biodiversidade. 
As hortas Slow Food abrigam a biodiversidade local, adaptada ao clima e ao terreno, graças à 
seleção do homem. Variedades nutritivas e resistentes, que não exigem fertilizantes químicos e 
pesticidas. E ainda, plantas medicinais, ervas aromáticas, muitas árvores frutíferas (bananeiras, 
mangueiras, cítricos). 
  5. Produzem as suas sementes. 
As sementes são selecionadas e multiplicadas pelas comunidades para que as plantas sejam 
mais fortes e adequadas à área local, sem ter que gastar dinheiro para comprar sementes em 
envelopes.
  6. São cultivadas com métodos sustentáveis.  
O combate contra insetos nocivos ou doenças é feito com produtos naturais (à base de ervas, flores, 
cinza...).
  7. Conservam a água.  
Espírito observador e criatividade também são fundamentais aqui. Uma simples calha, uma 
banheira ou um tanque para coletar água da chuva, assim como técnicas agroecológicas para 
reduzir o consumo de água, reduzindo a evaporação e a erosão do solo, resolvem enormes 
problemas, evitando a adoção de soluções mais caras. 

 8. São aulas ao ar livre. 
As hortas oferecem uma ótima oportunidade para que adultos e crianças conheçam as 
variedades vegetais autóctones, aprendam a ter uma dieta saudável e variada, a evitar 
substâncias químicas, mostrando e valorizando o trabalho do agricultor.
  9. São úteis, mas também divertidas.  
As hortas são uma ferramenta simples e barata para fornecer alimentos saudáveis e nutritivos. 
Até nas aldeias mais remotas e nas escolas mais pobres, as hortas Slow Food são, ao mesmo 
tempo, locais para brincar, para festas, para passar o tempo livre.
  10. Estão unidas em rede. 
As hortas vizinhas podem trocar sementes. As hortas mais distantes trocam ideias e 
informações. Os coordenadores encontram-se, correspondem-se, estreitam laços de 
colaboração e amizade. As geminações entre escolas e conviva do mundo inteiro com escolas 
e comunidades africanas é uma oportunidade de apoiar a criação de novas hortas em todo o 
continente.



 Hortas na África  
Total: 1.410 hortas (dados atualizados no final de 2014)

71
74

44
21

27

18

44 70

73
54

52
28 24

11 16

10

116

 76

 19

51
63

19 48

 8

 8

95

219
12

15

19

 1

 1

 3

GUINÉ BISSAU

MAURITÂNIA

MARROCOS 

TUNÍSIA

EGITO

ETIÓPIA
BURKINA FASO

BENIN

NIGÉRIA CAMARÕES 

GABÃO 

R. D. CONGO

RUANDA

QUÊNIA 

SOMÁLIA

TANZÂNIA
MALAWI

MOÇAMBIQUE 

ZIMBÁBUE 
NAMÍBIA 

ÁFRICA DO SUL 

MADAGASCAR

SENEGAL

SERRA LEOA 

COSTA DO MARFIM 

MALI

UGANDA
TOGO 

GANA 

SÃO TOMÉ

ILHAS MAURÍCIO 

LESOTO 

BOTSWANA



 Novas hortas previstas até o final de 2015
Total: 2700 hortas em 44 países
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Quanto custa adotar uma horta 
e como são utilizados os recursos

Para realizar 10.000 hortas Slow Food, são necessárias pessoas responsáveis e capacitadas. 
Podem ser líderes jovens, capazes de motivar a comunidade. O Slow Food pede 900 euros 
para a adoção de uma horta. Este valor não é utilizado apenas para a compra de enxadas, 
carrinhos de mão, regadores e cercas (250 euros), também é usado para pagar o trabalho e a 
formação dos responsáveis africanos que devem coordenar as comunidades (200 euros); 
para garantir bolsas de estudo aos jovens (100 euros); para as viagens dos jovens, para 
que possam conhecer outras realidades, trocando ideias com outras comunidades (100 euros); 
para impressão e tradução do material didático para os idiomas africanos (50 euros). Todo este 
dinheiro vai diretamente para os países africanos. 

O Slow Food fica com 200 euros (isto é, 22,2%), necessários para cobrir os custos de 
coordenação técnica do projeto: definição dos protocolos das hortas, seleção de agrônomos, 
realização dos conteúdos didáticos, manutenção da rede de responsáveis dos diversos países, 
gestão da troca de informações entre a rede de doadores e as comunidades africanas que 
realizam as hortas, comunicação. 

Discriminação dos custos
Construção e fortalecimento da rede Slow Food africana (formação dos coordenado-
res locais sobre questões de agroecologia da biodiversidade, consumo local, organização 
dos produtores, valorização dos produtos da região...)

200 €    

Compra de ferramentas (enxadas, carrinhos de mão, regadores, cercas, sistemas de irrigação...) 250 €

Despesas de viagem (intercâmbio de formação entre diversas comunidades, participação no 
Terra Madre)

100 €

Despesas de estudo (contribuição em bolsas de estudo para formação de jovens africa-
nos na Universidade de Ciências Gastronômicas de Pollenzo) 
100 €

100 €

Impressão e distribuição de material didático e de comunicação (vídeo, cartazes, 
manuais em diversos idiomas)

50 €

Coordenação geral do projeto (assistência técnica e comunicação) 200 €

TOTAL 900 €



 Apoie-nos já! 
Com o valor mínimo de 900 €, adota-se uma horta, dando início a uma troca com as comunida-
des africanas. Também é possível apoiar o projeto, doando qualquer valor. 

A doação pode ser feita mediante:
• cheque bancário em nome da:
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
• transferência bancária para conta corrente em nome da :
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Banca Sella, via Giuseppe Verdi 15, 12042 Bra (Itália) 
CÓDIGO IBAN: IT75 F 03268 46040 052878155042
CÓDIGO SWIFT: SELBIT2BXXX 
• pagamento online na página www.slowfood.it/donate 

Confirmada a transferência, a Fundação Slow Food para a Biodiversidade emite um recibo que pode ser utilizado 
para dedução tributária.



 A palavra aos protagonistas

 «A nossa força é a rede, somos pequenos, mas somos muitíssimos e seremos cada vez mais numerosos. Com as hortas, estamos construindo uma rede de líderes que trabalham para promover uma agricultura sustentável, para salvar a biodiversidade do nosso continente e para garantir a todos nós, na África, o direito a um alimento bom, limpo e justo.»Eunice Njoroge (Quênia), aluna da Universidade de Ciências Gastronômi-cas de Pollenzo

 «Devido ao desmatamento, à degradação 

ambiental, à perda de inúmeras pastagens, a 

população de pastores karrayyu
 está sofrendo. 

O objetivo principal da horta comunitária 

de Galcha é dar assistência aos pas
tores 

durante a delicada fase da tra
nsição do 

pastoreio à agricultura de subsistência. 

A horta será um modelo de desenvolvimento 

sustentável em ambientes áridos para 

todo o distrito.»

Tichafa Makovere (Etiópia), agrônoma do projeto Hortas na África 

«Tenho muito orgulho de fazer parte do movimento Slow Food e é muito importante poder compartilhar o que estamos fazendo com o mundo inteiro: a cultura rural é muito forte na África, no nosso país, mesmo se, algumas vezes, obrigada a monoculturas não apropriadas para a nossa região. A minha Good Hope Nursery é uma verdadeira comunidade com um viveiro, uma área onde as crianças podem brincar, caminhos educativos entre os diversos cultivos, eventos dedicados aos alimentos, cursos de semeadura, colheita, alimentação e muito mais.»
Roushanna Gray (África do Sul), responsável pelo centro Good Hope Nursery



10.000 hortas
para construir 
uma rede de 
líderes africanos 



«Sou do Mali, onde trabalhava com as produtoras 

de massa katta, coord
enando a Fortalez

a. Hoje estou 

no campo de refugiados de Mbera, na Mauritânia, 

a 18 quilômetros da cidade de
 Bassikounou, no 

sudeste do país. Com sementes de Gao, comecei 

a minha primeira horta, do lado da b
arraca do campo. 

Hoje mais de 50 pessoas cultivam pequenas hortas 

com sementes tradicionais
 do Mali. Um pouco 

de normalidade em meio ao inferno.»

Almahdi Alansari (Mali), responsável pela Fortaleza da massa katta no Mali                            

e coordenador das hortas do campo de refugiados de Mbera

 «Na África, o Slow Food está trabalhando para preservar a biodiversidade. Identificamos 180 produtos tradicionais que estavam desaparecendo dos campos e das mesas, e os embarcamos na Arca do Gosto; promovemos a criação de 34 Fortalezas em 20 países; criamos 220 hortas no meu país e já há muitas outras em todo o continente. Nos próximos anos, envolveremos produtores e jovens de todos vários lugares através da criação das 10.000 hortas.»
John Kariuki Mwangi (Quênia), Conselheiro Internacional do Slow Food para África Oriental e coordenador nacional do projeto 10.000 hortas 



10.000 hortas
para salvar a 
biodiversidade 
africana 



 «Durante o meu trabalho como agrônomo na universidade, em 

Uganda, percebi que a alimentação da África não pode ser 

determinada pelos laboratórios e depar
tamentos administrativos. 

São os africanos que devem ter a possibilidade de escolher o que 

comer e o que cultivar! Associei-me ao Slow Food, assim como 

muitos jovens com quem, ao longo dos anos, criei uma rede ativa, 

que se comunica através das redes sociais, 
para compartilhar 

conhecimentos e aprender com os idosos. Pois nós, jovens, 

somos o futuro da África!»

Edward Mukiibi (Uganda), Vice-presidente do Slow Food Internacional 

e coordenador nacional do projeto 10.000 hortas 



10.000 hortas
para garantir um alimento bom, 
limpo e justo 
às comunidades africanas 



ortiafrica@terramadre.org

Para mais informações sobre o projeto, assistir a vídeos,
ler sobre as hortas, conhecer a história dos protagonistas...  

Siga-nos nas redes sociais 

Escreva para: 

Visite o nosso website
www.fondazioneslowfood.it

1000 Gardens in Africa


