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Quem Somos

A CANELCARN, SA, é um Entreposto Comercial de Carne, de cariz 
familiar, estabelecido no Norte, mais concretamente na freguesia de 
Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, desde 1993. Para esta realidade, 
contribuíram as sucessivas gerações da mesma família, que têm vindo a 
estimular o seu forte crescimento e afirmação no mercado em que se 
insere, almejando continuamente a melhor qualidade, ao dispor dos cerca 
de 1.000 clientes, que representam anualmente, um volume de faturação 
superior a € 12.000.000,00.

 
A distinção dos clientes, pela preferência nos nossos produtos, face à 
concorrência, é alicerçada no espírito de seriedade e rigor com que 
sempre nos comprometemos. É nosso lema Bem Servir para Melhor 
Progredir, prova disso, são os produtos por nós seleccionados na origem, 
ao melhor preço com a qualidade e frescura necessária à fidelização do 
consumidor final.

 
Para este sucesso a CANELCARN, conta com um quadro de pessoal, 
composto por profissionais altamente qualificados, alguns dos quais com 
formação superior. 

Who We Are

CANELCARN S.A. is a Commercial Meat Warehouse, family-oriented, 
established in the North, specifically in Canelas, Vila Nova de Gaia, 
Portugal, since 1993. For this reality contributed successive generations of 
the same family, that have been stimulating growth and its strong claim on 
the market in which it operates, continuously targeting the best quality, 
available toabout 1,000 customers, that representing each year a turn over 
exceeding € 12,000,000.00.

 

The distinction of customers for choosing our products, face to the 
competition, is rooted in the spirit of seriousness and objectivity with 
which we always commit. Our sloganis To Serve Better Progressing Well, 
proofs of that are the products we selected in the source, at the best price 
with quality and freshness necessary to our loyalty and final costumer.

 

For this success CANELCARN counts with a staff, composed of highly 
qualified professionals, some with higher education.

A Nossa Missão

A nossa missão é oferecer carne de melhor qualidade e de uma forma 
responsável, respeitando o meio ambiente, garantindo o melhor 
transporte, contribuindo para um melhor desenvolvimento do nosso setor, 
recorrendo à inovação, para consolidar a posição da CANELCARN, nos 
mercados existentes, bem como em novos segmentos de mercado, 
expandindo-se às regiões centro e sul do País, reforçando o seu âmbito 
geográfico.

 
São cerca de duas décadas, a colocar à sua disposição, carnes da melhor 
qualidade, sem renunciar aos objetivos e princípios, que até hoje 
prevalecem no espírito dos fundadores da CANELCARN, os quais nos 
posicionaram na vanguarda do nosso sector.

A Nossa Estratégia

A linha de ação estratégica, atualmente, passa pela internacionalização, 
captação de novos mercados nos PALOP - Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, no âmbito da qual poderão estar englobados investimentos na 
criação de uma nova unidade de Indústria e Transformação de Carnes, 
Ultracongelados, Enchidos, Derivados e Distribuição (frescos, congelados e 
fumados), expansão a novos mercados nacionais e novas Tipologias de 
apresentação de produtos.

Our Mission

Innovate and consolidate is the CANELCARN position, in the existing 
markets, as well as new market segments, expanding to central and 
southern regions of the country, strengthening its geographical scope.

 

There are about two decades to put at the disposal of our customers 
meat of better quality, without renouncing the objectives and 
principles, which until today shall prevail in the spirit of the founders of 
CANELCARN, which in confidences in the forefront of our industry.

Our strategy

Today our strategic line of action is the internationalization of our 
company, capture new markets in PALOP - African Countries of 
Portuguese Official Language, under which investments may be 
included in the creation of a new unit of Industry and Transformation of 
Meat, Frozen, Ham, Derivatives and Distribution (fresh, frozen and 
smoked), expansion into new markets and new typologies in product 
presentation.



 A filosofia da CANELCARN, centra-se na satisfação total do cliente, pelo 
que aposta na qualidade dos produtos que vende, os quais se dividem, em 
termos genéricos, nas seguintes áreas:

     Carnes Frescas
        Bovino, Suíno, Ovino, Caprino e Avícola

     Congelados
        Bovino, Suíno, Ovino, Caprino e Avícola

 Face à atual conjuntura económico-social, a CANELCARN, evidência uma 
performance muito acima da média, demarcando-se claramente das suas 
congéneres, facto que lhe permitiu alcançar o estatuto de PME Líder e PME 
Excelência.

A qualidade é o nosso negócio.

Não vender apenas os produtos, mas servir o cliente, permitindo que ele se 
dedique ao seu negócio sabendo que a CANELCARN, trabalha diariamente, 
para selecionar na origem os melhores produtos e fazer chegar na hora 
certa e da maneira desejada aos seus clientes.

 São cerca de duas décadas, a colocar à disposição dos nossos clientes, 
carnes da melhor qualidade, sem renunciar aos objetivos e princípios, que 
até hoje prevalecem no espírito dos fundadores da CANELCARN, os quais 
nos posicionaram na vanguarda do nosso sector.

 Para a realização deste objetivo, a nossa aposta passa por um eficiente 
controlo de proveniência, com produtores selecionados e devidamente 
registados, com rigorosos processos de seleção de animais.

 Salas climatizadas, permitem a manipulação ideal das carnes, que são 
posteriormente enviadas para as câmaras frigoríficas ou de congelamento, 
com as temperaturas controladas por um sistema totalmente 
computadorizado.

 Complementarmente ao acompanhamento de sanidade, e rastreabilidade 
da matéria-prima, os controlos são efetuados por técnicos experientes, que 
acompanham a continuidade da qualidade e a conformidade do produto 
padrão, neste domínio surge também a implementação do sistema HACCP 
- Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos, que garante desta forma 
que todos os produtos comercializados pela CANELCARN, obedeçam aos 
mais rigorosos requisitos de qualidade.

 Porque acreditamos que um dos principais fatores competitivos é a 
qualidade das pessoas, que por mais simples que sejam as suas funções, 
pessoas preparadas e motivadas fazem a diferença, atribuímos ao Capital 
Humano o maior património da nossa empresa. Principalmente através 
deste capital conseguimos inovar, conceber, melhorar e crescer. Este capital 
bem direcionado e apoiado, permite-nos alcançar a excelência e a 
continuidade da empresa.

É importante para a CANELCARN, atualmente e no futuro, a aposta na 
qualidade e inovação dos produtos por si comercializados. Prova disso foi a 
decisão de implementação do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar 
ISO 22000:2005.

 Atualmente todos os produtos comercializados pela CANELCARN, têm 
uma grande aceitação pelo mercado e visto a área de atividade ser a 
Indústria e Transformação de Carnes, o mercado potencial apresenta 
dimensões significativas, uma vez que o número de empresas que absorvem 
estes produtos é elevado e a CANELCARN, tem diversos contatos 
consolidados ao longo dos seus 19 anos de atividade.

The philosophy of CANELCARN efforts on total customer satisfaction, by 
betting on the quality of the products it sells, which are divided in generic 
terms in the following areas:

     Fresh meat: 
        Cattle, Swine, Sheep, Goatand Poultry

    Frozen meat
        Cattle, Swine, Sheep, Goatand Poultry

Given the current economic and social, CANELCARN, evidence a 
performance well above average, standing out clearly from their counter 
parts, fact that allowed him to achieve the status of PME Leader and PME 
Excellence Leader.

Quality is our business

 Do not just sell products, but serve the customer, allowing it to devote his 
business knowing, that’s why CANELCARN works daily to select the 
source and make the best products arrive on time and the way the 
customers want.

 There are about two decades to put at the disposal of our customers meat 
of better quality, without renouncing the objectives and principles, which 
until today shall prevail in the spirit of the founders of CANELCARN, which 
in confidences in the forefront of our industry.

 For the achievement of this objective, our bet is replaced by an efficient 
control of provenance, with producers selected and duly registered with 
rigorous selection processes of animals.

 Climatized rooms allow the manipulation of ideal meat, which are then sent 
to the cold storage or freezing, with the temperatures controlled by a 
system fully computerized.

 
In addition to the monitoring of sanity, and traceability of raw materials, the 
controls are performed by experienced technicians, which accompany the 
continuity of quality and conformity of the product standard, in this field also 
appears the implementation of the HACCP system - Hazard Analysis and 
Critical Control Points, which ensures that all products marketed by 
CANELCARN, meet the most stringent quality requirements.

 
Because we believe that the competitive key factors is the quality of the 
people, simple as that its functions are, prepared and motivated people 
make the difference. We attribute to the human capital the most important 
asset of our company. Mainly through this capital we can innovate, develop, 
improve and grow. This well targeted and supported capital allows us to 
achieve excellence and business continuity.

 
Now and in the future is important to CANELCAN a commitment with the 
quality and innovation of the products that we sold. Proof of this was the 
decision to implement the Management System of Food Safety ISO 
22000:2005. 

 Currently all products marketed by CANELCARN have a great acceptance 
by the market and seen the area of   activity is the Industry and Meat 
Processing, the potential market offers significant dimensions, since the 
number of companies which absorb these products is high and 
CANELCARN have several contacts consolidated over its 19 years of 
activity.
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Novilho
Calf



Lombo / Tenderloin

Vazio / Roastbeef

Pujadouro / Topside 

Rabadilha / Knuckle

Novilho
Calf



Chã de fora / Silverside

Alcatra / Rump

Calção da perna / Shanke

Nispo / Boneless

Novilho
Calf



Peito / Breast

Aba grossa / Cuts of flank

Aba s/osso / Flank

Churrasco / Bone in

Novilho
Calf



Pá / Blade

Cachaço, Nispo / Shoulder, Boneless

Capa do fundo / Brisket

Capa de fundo / Brisket, Boneless

Novilho
Calf



Cachaço / Chuck, boneless

Vazio alto / Striploin, bon-in

Triming 100% 

Triming 80/20 %

Novilho
Calf



Novilho
Calf

Figado / Liver

Coração / Heart

Língua / Tongue

Rabo / Tail



Mão / Hand

Novilho
Calf



Porco
Pork



Entremeada / Pork belly

Lombo c/osso / Pork loin bone-in

Lombo s/osso / Pork loin boneless

Tiras / Pork ribs

Porco
Pork



Cachaço c/osso / Pork collar bone-in

Cachaço s/osso / Pork collar boneless

Pontas / Pork riblets

Pá york / Pork sholder york

Porco
Pork



Pá c/couro / Pork shoulder skin

Perna redonda / Pork leg

Perna york / Pork leg york

Perna 3D / Pork leg 3D

Porco
Pork



Rabo / Pork tail

Língua / Tongue

Coração / Heart

Figado / Liver

Porco
Pork



Peru
Turkey

Peru / Turkey

Perna / Leg

Coto / Thigh

Peito / Fillet



Asas / Wings

Perna s/osso / Leg boneless

Rabo / Knuckle

Peru
Turkey



Frango
Chicken

Frango / Chicken

Coto / Thigh

Perna / Leg

Asa / Wings



Peito / Fillet

Rabo / Knuckle

Figado / Liver

Moela / Gizzard

Frango
Chicken



grupo

canel c c rnanel
entreposto comercial de carne, s.a

®a canel ®mob
transportes // transports canel

é diferente...

®

talho

PT
D 500
C.E.



Rua do Cruzeiro, 268 | Canelas - V. N. Gaia
4 4 1 0 - 2 8 3  -  C A N E L A S  |  P O R T U G A L  
w w w. c a n e l c a r n . p t  | g e r a l @ c a n e l c a r n . p t
Telefone: +351 227 536 640 | Fax: +351 227 536 64
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