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Fortalezas Slow Food: 
o que são e quais 
as possibilidades?

Fortalezas Slow Food é um programa criado 

em 1999 pela Fundação Slow Food para a Biodiversidade, 

com o objetivo de construir, com agricultoras e
agricultores familiares, extrativistas, 

criadoras e criadores de animais ou 
produtoras e produtores artesanais, 

caminhos para valorização dos seus alimentos 
e superação das suas dificuldades. 

A partir da centralidade do alimento e da valorização 

das pessoas que o produzem, as Fortalezas Slow Food 

representam um arranjo institucional, uma 
rede de apoio, para a comunidade, convidando 

atores sociais públicos e privados a atuarem pelo

fortalecimento social e territorial. 

Para isso, uma comunidade produtora de um

alimento da sociobiodiversidade, guardiã de uma 

paisagem natural ou agrícola tradicional, ou ainda 

detentora de técnicas ou tratos culturais tradi-

cionais se alia ao movimento Slow Food e juntos, 

firmam acordos coletivos para salvaguardar este 

alimento, paisagem ou técnica artesanal.



A articulação e a consolidação de uma Fortaleza Slow 

Food é um projeto médio-longo prazo, que necessita de 

planejamento e financiamento. O trabalho ocorre ao 

longo de meses e até anos, a depender da complexidade 

do cenário. Para isso, conta com o trabalho de consul-

tores da Associação Slow Food do Brasil, de 

colaboradores do Slow Food Internacional e é 

desejável o envolvimento e apoio de Comunidades 
Slow Food próximas ao território. 

É importante lembrar que para ser uma Fortaleza 

Slow Food é preciso fazer parte do movimento, ou seja, 

ser uma Comunidade Slow Food. Após as 

etapas de articulação, diagnóstico e capacitação, o co-

letivo da Fortaleza e as organizações que representam 

o movimento pactuam, através de um Protocolo de 
Produção, os processos que tornam aquele alimento, 

técnica ou paisagem bom, limpo e justo, podendo usar o 

caracol vermelho, símbolo do Slow Food, nas embala-

gens dos alimentos da Fortaleza. 
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