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2.º Encontro regional do centro dos conselhos consultivos locais da EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza, Portugal 

   PROGRAMA 8 de setembro                                                              PROGRAMA 9 de setembro 

 

 

 

10h30 – 11h | Acolhimento dos/as participantes no Núcleo 
Distrital de Leiria da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza 

11h20 | FRESH FRUIT PORTUGAL, Projeto de Cariz Familiar com 
sede na Maceira, Leiria, que se dedica ao cultivo de Physalis 

13h | Almoço na NASCENTES DE LUZ – Associação de Apoio à 
Família , Maceira 

15h | DONA HORTA, Serviço de entrega de produtos frescos e 
naturais, com sede no Bárrio, Alcobaça. Preparam todas as semanas 
cabazes de fruta e hortaliças da época e entregam em locais e 
horários pré-definidos. Este método único reduz significativamente a 
pegada ecológica associada à distribuição e promove uma maior 
aproximação entre consumidores e produtores nacionais 

17h30 | VERDENARRATIVA – Associação de Desenvolvimento 

Sócio-Cultural : Espaço Bairro – espaço associativo e 

colaborativo, constituído por clubes e oficinas dedicados aos temas 
da reutilização, apoio ao estudo, hortas-jardim, costura e artesanato 
urbano. Um pequeno terreno, com técnicas da permacultura, 
reciclagem e reutilização de materiais… Também há expositores para 
artesãos, designers e criadores apresentarem ou venderem os seus 
artigos. Organizam, ainda, o Novo Mercadinho de Leiria, com 
periodicidade mensal. 

19h | Entrada no Hotel D. Dinis 

20h| Jantar no restaurante Porto Artur 

 

10h | INTENSOS SABORES, Empresa de frutos secos na 
Maceira. Dedica-se à transformação de frutos secos, como a 
torra de pevide, amendoim, pistacho, do tradicional pinhão, a 
fritura de caju, de amendoim, amêndoa, fava e grão, a 
cozedura de tremoços, entre outros. Comercializa também 
produtos que não sofrem qualquer transformação, tais como, a 
ameixa seca, alperce seco, tâmara seca, passa de uva, 
amêndoas, sultana, figos secos, etc. 

12h30 | Almoço no RESTAURANTE em Monte Real - 
Experiência de microcrédito 

14h | Momento de reflexão e avaliação do Encontro 

15h | Regresso 

Objetivo: conhecer experiências de empreendedorismo 
a nível social, cultural, agrícola e de restauração 

 

Castelo Branco | Coimbra | Guarda | Leiria | Santarém | Viseu 

 


