
Lista de Sugestões de Projetos 

NOME   RESUMO DO PROJETO  LINKS 

Alimentação Consciente 
 Brasil 

O Programa de Alimentação Consciente Brasil é uma iniciativa da  
ONG Mercy For Animals Brasil. É um programa que promove saúde e 
sustentabilidade incentivando mudanças nas políticas alimentares de 
instituições que servem refeições em larga escala, auxiliando na  
substituição de produtos de origem animal por opções vegetais. 

https://alimentacaoconsciente.org/ 

Anticorpos Agroecológico  A Frente de Segurança Alimentar para a Pandemia trabalha com  
doações de alimentos saudáveis para as comunidades vulneráveis 
afetadas pela crise sanitária e econômica que acompanha o contágio do 
Coronavírus. 

https://www.facebook.com/ 
anticorposdoacoesagroecologicas 

Banco de Alimentos  Buscando alimentos onde sobra e levando onde falta, com esse intuito foi 
criada a ONG em 1998, em São Paulo, pela iniciativa pioneira da 
economista Luciana Quintão. Inspirada na ideia de reduzir o desperdício 
de alimentos na indústria e comércio, e distribuir o excedente para  
instituições sociais, a ONG realiza uma Colheita Urbana que possibilita a 
complementação alimentar de qualidade para mais de 20 mil pessoas, 
todos os dias. 

http://www.bancodealimentos.org.br/ 

CSA Brasil  Essa associação existe no Brasil todo, com o objetivo de aproximar o 
consumidor do produtor, gerando uma economia verde, a Comunidade 
que Sustenta a Agricultura tem inúmeros projetos e parcerias que 
beneficiam toda a cadeia de alimentos, trazendo economia e saúde 
 ao todos. 

http://www.csabrasil.org/csa/ 

De Ponta a Ponta  Em uma missão conjunta com o Instituto Kairós, o projeto surgiu durante 
pandemia com o objetivo de conectar as pontas, quem tem comida e não 
consegue vender, com quem precisa de comida e não tem dinheiro para 
comprar, escoando a produção dos agricultores e garantido o direito a 
alimentação da população. 

https://institutokairos.net/ 
http://www.depontaaponta.com.br/ 
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Gastromotiva  Fundada em 2006, pelo chef e empreendedor social David Hertz, a 
Gastromotiva é cocriadora do Movimento da Gastronomia Social. 
ONG que trabalha em torno do potencial transformador da comida,  
oferecendo formação de gastronomia a pessoas que jamais teriam essa  
possibilidade, e transformando alimentos que seriam descartados em  
banquetes para população vulnerável, sem em contato direto com os  
pequenos produtores,durante a Pandemia os chefes da ONG estão  
criando receitas incríveis e entregando em forma de marmitas para  
diversas instituições. (tive a oportunidade de participar) 

www.gastromotiva.org 

Gastronomia periférica  O criador do projeto Edson Leite queria mostrar que a gastronomia não  
tem limites de território para acontecer, então surgiu o negócio social 
que tem como intuito formar profissionais de cozinha, construindo 
ferramentas de conscientização sobre desperdício e aproveitamento 
total dos alimentos, gerando possibilidades de empreender e conectando 
pessoas através da gastronomia. Durante esse período de Pandemia, o  
GP não só transformou suas aulas em on-line,como assegurou que os  
alunos tivessem internet para acompanhá-las. Além disso começou  
com uma campanha de arrecadação para comprar e doar alimentos  
de e para famílias em situação de vulnerabilidade. 

www.gastronomiaperiferica.com.br 
 

Mães da favela  A Central Única de Favelas iniciou uma campanha de união, onde a 
arrecadação é distribuída as favelas de todas as cidades do país, em cada 
região existem coletivos ajudando, como em Campo Grande -MS o  
Islã Camélias, que através das doações fazem as compras de produtos  
agrícolas para a doação de cestas às mães da favela. 

www.maesdafavela.com.br 

 O Joio e o trigo  Um coletivo de jornalistas que assumiram como missão ajudar a  
sociedade a refletir sobre o comer como um ato político, suas  
implicações sociais, econômicas e ambientais. Peneirando as notícias  
e trazendo conteúdo confiável e especialistas renomados para opinar  
de forma responsável. Durante a pandemia lançaram um podcast 
chamado “prato cheio” eu recomendo que escutem independentemente. 

 www.ojoioeotrigo.com.br 
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