
 

 

SI INOVAÇÃO PRODUTIVA 

Designação do projeto: Aumento da capacidade produtiva da CONFEITARIA MONTE VERDE, 
pela implementação de inovações de processo, produto, marketing e organizacional.   

 

Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-022340 
Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas  
Região de Intervenção: CENTRO 
Entidade Beneficiária: CONFEITARIA MONTEVERDE, LDA. 
Data de Aprovação: 31-07-2017 
Data de Início: 25-09-2016 
Data de Conclusão: 22-09-2018 
Custo Total Elegível: 652.930,76 Euros 
Apoio Financeiro da União Europeia: 457.051,53 FEDER 
Resumo do Projeto:  
A CONFEITARIA MONTEVERDE foi constituída em abril de 1996, com sede nas Caldas da Rainha 
visando o projeto a mudança para as novas instalações industriais localizadas na Área Industrial 
Casal de Santa Eulália, também no concelho das Caldas da Rainha. 
 
A empresa desenvolve atividade de fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de 
conservação, os produtos fabricados pela empresa são fundamentalmente bolachas wafers com 
diferentes recheios, como baunilha, morango, limão e chocolate, e bolos secos como argolas, 
palitos, os designados beijinhos das Caldas, suspiros, cavacas e etc. 
 
Com a realização do projeto de investimento, a empresa procede à deslocalização das suas 
instalações com todas as infraestruturas inerentes a esta mudança e ao aumento da capacidade 
produtiva, adquirindo os equipamentos operacionais necessários a um layout estruturado, de 
que se destaca uma linha integral de produção de wafers, incrementando não só a capacidade 
de resposta como a eficiência da mesma, estando previstos diversos investimentos inerentes ao 
aumento da diferenciação dos produtos que, em conjunto, perfazem um plano de investimentos 
concertado que permite à empresa promotora conquistar novas quotas de mercado nacional e 
internacionalmente.  
 
Deste modo o projeto visa potenciar o valor acrescentado deste setor tradicional, elevando à 
escala internacional as tradicionais bolachas de baunilha e as características Cavacas das Caldas 
que pautam as mais antigas e queridas memórias de infância de todos nós. 
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