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Fundada em 1997, a Carnes 
Possidónio inspirou-se nos tempos 
antigos para arrancar com o fabri-
co artesanal de enchidos tradicio-
nais da região de Fornos de Algo-
dres. 

Sob o lema ‘A Qualidade e o Pra-
zer de Bem Servir’, a PME deu iní-
cio a um processo de conquista de 
clientes fortemente suportado em 
princípios de gestão dinâmicos. 
Jorge Possidónio, sócio-gerente 
da empresa, explica: “O objectivo 
da Carnes Possidónio sempre foi o 
de prolongar os paladares e sabo-

res tradicionais desta região. Be-
bendo dos saberes dos meus avós, 
actualizámos parte do fabrico, sem 
abdicar de características técnicas 
mais importantes. Toda a nossa 
produção é feita com temperos 
longos e bem maturados e a seca 
dos produtos ainda é feita com le-
nha de azinho. Todo o processo é 
feito da forma mais tradicional pos-
sível, sendo os produtos, inclusiva-
mente, atados à mão. Recorremos 
a temperos próprios o que confere 
aos produtos características úni-
cas a nível de sabor”.

Produção refinada
Actualmente, a produção da Car-

nes Possidónio é realizada numas 
instalações bem equipadas numa 
área total de 550m2. Produtos como 
o chouriço de carne tradicional nor-
mal ou picante, o chouriço de san-
gue, chouriço de cebola, morcela 
tradicional, farinheira/alheira de suí-
no tradicional, painho e Alheira de 
Urtiga são diariamente produzidos 
por uma equipa de seis colaborado-
res com formação específica no sec-
tor. “Neste momento, a empresa es-
tá a fazer uma média de 150 tonela-
das de produto fresco, o que dá uma 
média de 110 toneladas de produto 
acabado seco. Esta redução aconte-
ce porque os nossos enchidos, co-
mo têm uma seca lenta a lenha, têm 
muito mais quebra a nível de peso”, 
acrescenta José Possidónio.

E para que todos estes produtos 
cumpram com as exigências estipu-
ladas pela Direcção, a Carnes Pos-
sidónio concluiu em 2009 a certifica-
ção de qualidade ISO9001:2008, 
que veio reconhecer e atestar o êxi-
to do sistema de gestão de qualida-
de existente na empresa: “Já tínha-
mos um sistema de qualidade im-
plantado desde 1999 pelo que foi fá-
cil seguir para o processo de certifi-
cação da empresa. O mesmo enge-
nheiro que nos acompanhava até aí, 
Antero Guerra, fez também este pro-
cesso e posso dizer que tudo decor-
reu de uma forma natural e coeren-
te”, lembra o gerente.

Alheira de Urtiga
A Alheira de Urtiga, inovação 

A empresa Carnes Possidónio é a responsável pela apresentação da Alheira 
de Urtiga aos portugueses. Uma inovação no sector dos enchidos que prome-
te conquistar clientes não só em Portugal, mas também no mercado externo.

Alheira de Urtiga 
já é comercializada
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apresentada este ano pela Carnes 
Possidónio, já está a ser comercia-
lizada no talho da empresa, locali-
zado junto ao mercado municipal 
de Fornos de Algodres, e nos pe-
quenos comércios dos distritos da 

Guarda e Viseu. Uma aposta que 
José Possidónio define como es-
tratégica para a empresa: “É um 
produto que está no mercado há 
dois meses, primeiramente como 
aposta local. A razão é simples: es-
ta empresa não gosta de dar pas-
sos em falso. Como tal, queremos 
todos os testes efectuados (capa-
cidade de embalamento, durabili-
dade, entre outros) antes de avan-
çar com uma comercialização em 
massa”.

A adaptação a este novo produto 
exigiu apenas I&D, uma vez que a 
fábrica estava plenamente equipada 
para a sua produção: “Como temos 
uma alheira de suíno que é muito se-
melhante à de urtiga, não foram ne-
cessários grandes investimentos no 
campo produtivo. Fizemos apenas 
uma adaptação e estamos, por ago-
ra, a trabalhar nessa mesma linha. 
Se aumentarmos a produção de 
alheira de urtiga, como estamos a 

pensar fazer a curto prazo, teremos 
de aumentar a fábrica”, avança o ge-
rente.

Apesar do interesse já demonstra-
do pelas grandes superfícies, Jorge 
Possidónio aponta o mercado exter-
no como solução mais interessante 
para escoar o produto. “Neste mo-
mento a empresa exporta 40% do 
que produz, principalmente para 
França, Bélgica, Suíça e Luxembur-
go. O nosso objectivo é chegar a 
mais mercados e promover a divul-
gação deste produto. Já temos tido 
alguns contactos do Brasil e aí pode 
estar o futuro”, avança.
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