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Sumário Executivo 
A ANEME – Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas é uma associação 

setorial de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que visa: Defender os legítimos direitos e interesses 

das empresas suas associadas que se integrem no setor metalúrgico e eletromecânico e assegurar a 

sua representação junto de quaisquer entidades públicas ou privadas; Prestar assistência e apoio às 

empresas suas associadas, através dos serviços técnicos, tendo em vista incentivar e incrementar o 

desenvolvimento e o progresso de atividades das empresas; e Promover e incentivar a formação 

profissional e o aperfeiçoamento dos recursos humanos no setor metalúrgico e eletromecânico. 

Este documento é dirigido às PME portuguesas do setor metalúrgico e eletromecânico que 

demonstrem interesse em abordar o mercado da Argélia e constitui um output do projeto ExporAfrica 

cofinanciado pelo COMPETE 2020, no âmbito do Sistema de Apoio às Ações Coletivas. Apresenta a 

caracterização de potenciais parceiros (incluindo fabricantes e fornecedores locais, principais 

importadores, entre outros) detalhando informações sobre a atividade desenvolvida, produtos e 

contactos. 
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SPA Tosyali Iron Steel Industry Algérie 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: SPA Tosyali Iron Steel Industry Algérie 

Número do registo comercial: 07B0109435 

Atividade (Indústria/Produtos): Fabricante e importador de aço e ferro 

Códigos de Atividade: 103205; 106104-106113; 106201-106207 

Número Identificação Fiscal: 00073101094351500000 

País: Turquia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: Bd Millenium residence Belled de jour, Ilot E, Lot n°114, BT B, Etage n°4, Oran 

Telefone: 00213 41 79 31 32 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: info@tosyali-algerie.com; ventes@tosyali-algerie.com 

Página Web: www.tosyali-algerie.com 

Quadros Dirigentes: 

 Nome: Fuat Tosyali | Função: Presidente do Conselho 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Sociedade anónima 

Ano de Criação: 2007 

Número de Funcionários: 1000 empregados diretos e 10 000 indiretos 

Capital: 50 000 000 000,00 DA 

Participações estrangeiras: A Tosyali Algeria é propriedade de investidores turcos, tendo sido criada na 

Argélia antes da lei dos 49%/51% 

Volume de Negócios: 47 614 256 125,98 DA (2015)                    
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A Tosyali Algeria é uma empresa de capital inteiramente turco, especializada 

na fabricação de produtos de aço e ferro. Foi criada em 2007, antes da implementação da lei 49%/51%. 

A empresa fabrica produtos de ferro para construção, de alta qualidade e com tecnologia de ponta, 

garantindo o cumprimento de prazos de entrega. Para minimizar a poluição ambiental, a empresa rege-

se pelos padrões argelinos e europeus. 

Utiliza o lingote como matéria-prima para a produção de aço de construção, fio-máquina, secções ocas 

e barras comerciais, podendo, estes produtos, ser adaptados com moldagem a quente ou sistema 

Thermex. O varão nervurado pode também ser produzido de acordo com os requisitos do cliente. A 

empresa apresenta uma vasta oferta de produtos de aço, ferro, alumínio (tubos, ferro liga, entre 

outros) e métodos de produção diversos (fundição, forjamento, rolagem e laminagem a frio, entre 

outros). 

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: N.D. 

Canais de Distribuição: Parceria com grossistas. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

Devido às restrições de importação e à oferta local insuficiente de sucata de ferro, a Tosyali importa 

tarugos. Os produtos fabricados na Argélia pela Tosyali não são exportados porque a sua produção é 

totalmente absorvida pela procura local. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Em 2015, o valor das vendas (bens e produtos acabados) aumentou relativamente a 2014, tendo 

atingido um volume de negócios de 47 614 256 125,98 DA. O resultado líquido, nesse ano, foi de 9 965 

753 809,03 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

Perante a escassez de matéria-prima e para fazer face à elevada procura local, é expectável que a 

empresa esteja interessada na importação de sucata e tarugos. 
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SPA Maghreb Tube 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: SPA Maghreb Tube  

Número do registo comercial: 08B0981008 

Atividade (Indústria/Produtos): Fabricação de tubos de ferro e aço 

Códigos de Atividade: 105105; 106107; 109201; 612207 

Número Identificação Fiscal: 00073101094351500000 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: Zone d’activité Bir Nhas Lot N° 01 El ATTA, Ain Defla 

Telefone: 00213 40 617 408 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: commercial@smt-dz.com 

Página Web: http://smt-dz.com/ 

Quadros Dirigentes: 

 Nome: Mr Aitziane Mehdi | Função: Diretor Geral | Correio eletrónico: a.mehdi@smt-dz.com 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Sociedade anónima 

Ano de Criação: 2009 

Número de Funcionários: 100 a 249  

Capital: 1 000 000 000,00 DA 

Participações estrangeiras: Não tem 

Volume de Negócios: 1 782 194 673,69 DA (2016) 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A empresa faz parte de um grupo que produz tubos de aço na África Oriental 

desde 1980. É especializada na fabricação/produção de tubos de ferro e aço para o transporte de água. 

Os tubos de alta qualidade são projetados para setores de alta pressão como condutas de água e de 

gás natural, oleodutos e condutas de transporte de produtos. A empresa também produz tubos 

estruturados de aço, com diâmetros entre 323mm a 2540mm e, ainda, produz todo o tipo de acessórios 

necessários (cotovelos metálicos em forma de L, T e Y, juntas semirrígidas, auto-alinhadas, entre 

outros). A empresa também se dedica à produção de equipamento hidráulico, canos e drenagens de 

esgoto, condutas para vapor, entre outros. 

Em relação à gestão da qualidade, a empresa rege-se pelos requisitos padrão da ISO 9001:2008. Além 

disso, os acessórios são testados por pressão hidráulica e as soldas dos acessórios são submetidas a 

inspeção de raio-X e ultrassom. Outra referência à qualidade é o revestimento das condutas de água 

com resinas de epóxi que funciona não só como camada protetora, como também para manter as 

propriedades vitais da água potável.  

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: Cosider CANALISATION; Groupement Menani & Zaitout. 

Canais de Distribuição: Através de concursos 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

N.D. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Em 2016, o resultado líquido aumentou quase 100 000 000 DA, comparando com 2015. Também em 

relação a 2015, o volume de negócios aumentou mais do dobro em 2016, perfazendo um total de 1 782 

194 673,69 DA.  

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

A empresa pode estar interessada em manter parceria com empresas produtoras de tubos de ferro e 

aço. A mesma tem parcerias com empresas estrangeiras do Quénia e Tanzânia (ASP Company Ltd e 

Tanzania Steel Pipes). 
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EURL Lamino 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: EURL Lamino 

Número do registo comercial: 06B0364399 

Atividade (Indústria/Produtos): Especializada na indústria de ferro 

Códigos de Atividade: 106105; 109106; 604105; 112001 

Número Identificação Fiscal: 00062303643994700000 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: Zone commercial Derradji Redjem, Sidi Amar, Annaba 

Telefone: 00213 30 82 14 59; 00213 33 80 82 34 

Telemóvel: 00231 661 32 60 95 

Correio eletrónico: N.D. 

Página Web: N.D. 

Quadros Dirigentes: 

 Nome: Mr. Salah Attia | Função: Gerente 

          

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Empresa unipessoal de responsabilidade limitada 

Ano de Criação: 2006 

Número de Funcionários: 1000 empregados diretos e indiretos 

Capital: 2 533 256 000,00 DA 

Participações estrangeiras: N.D. 

Volume de Negócios: 1 753 040 140 DA (2015) 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A empresa é especializada na indústria siderúrgica. Esta empresa é identificada 

como um dos quatro principais produtores de aço pelo Departamento de Indústria da Argélia. Dedica-

se à transformação de aços finos e especiais. Os seus produtos metalúrgicos incluem secções, varão 

nervurado, produtos semiacabados de aços finos, lingotes e arame de ferro e aço, assim como cimento 

armado e peças sobressalentes e equipamentos auxiliares para laminadores. A empresa também tem 

atividade no transporte de bens e recolha de materiais metálicos recicláveis. 

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: N.D. 

Canais de Distribuição: N.D. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

N.D. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Em 2015, a empresa teve um resultado líquido negativo, no entanto foi um resultado 

comparativamente melhor ao obtido no ano anterior, relevando um progresso do negócio. O seu 

volume de negócios também aumentou consideravelmente (mais do dobro), perfazendo um montante 

total de 1 753 040 140 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

N.D. 
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Grupo Imetal 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: Grupo Imetal 

Número do registo comercial: 02B0017583 (atividades de importação: 02B0017583-01; atividades de 

produção: 2B0017583-02; centro de vendas: 2B0017583-03) 

Atividade (Indústria/Produtos): Fabricante de produtos de ferro e metais básicos 

Códigos de Atividade: 106101-106106; 106108-106113; 106201-106214; 611003 

Número Identificação Fiscal: 00021600175836100000 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: Val Sidi Yahia 7 Route Belkacem Amani, Alger 

Telefone: 00213 23 53 42 02 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: dg@imetal.dz 

Página Web: http://www.imetal.dz 

Quadros Dirigentes 

 Nome: Touati Ahmed Yazid | Função: CEO 

 Nome: Ziad Ali, Loukal Mohamed, Akretche Said | Função: Membros do Conselho 

                         

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Sociedade anónima 

Ano de Criação: 2015 

Número de Funcionários: Mais de 25 000 empregados 

Capital: 65 386 000 000,00 DA 

Participações estrangeiras: Não tem 

Volume de Negócios: 57 739 073,05 DA (2014) 

 

ATIVIDADE 
 

A Imetal é um grupo industrial público da indústria siderúrgica argelina.  

O grupo é especializado em três tipos de atividades: produção básica de metal e aço, transformação de 
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aço (produtos planos e longos) e projetos “chave-na-mão” de estruturas de aço e caldeiras. A empresa 

tem várias subsidiárias (Epe Sider El Hadjar Spa, Epe Alzinc Spa, Epe Refractal Spa, Epe Enr Spa, Epe 

Fondal Spa, Epe Alfapipe Spa, entre outras) ligadas ao setor da metalurgia e eletromecânica, em que 

cada uma é especializada em, pelo menos, um tipo de produto. A sua oferta passa pelos produtos 

planos de primeira transformação (como chapas e bobinas de aço), produtos longos de primeira 

transformação (como fio-máquina e varão nervurado), lingotes de zinco, sucata processada, produtos 

de alumínio e zinco, produtos refratários, tubos de aço, estruturas metálicas, secções, embalagens 

metálicas, entre outros. Os seus processos de fabricação passam por fundição, montagem, 

acoplamento, estampagem, forjamento, entre outros. 

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: A maioria dos clientes são outras empresas públicas ou empresas privadas de grande 

dimensão (Tosyali Algérie, Alfel, Alfet, Groupe Industriel Bendehiba, Snvi, Groupe Gica, Sonatrach, 

entre outras). 

Canais de Distribuição: Uma vez que a maior parte dos clientes são outras empresas públicas, os canais 

de distribuição são realizados através de concurso. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

A Imetal importa metais e produtos metálicos, bem como todo o tipo de materiais, máquinas, matéria-

prima, peças sobressalentes e acessórios relacionados com a transformação de metais. Em relação às 

exportações, a Imetal não exporta os seus produtos. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Em 2014 o volume de negócios foi de 57 739 073,05 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

A Imetal tem várias parcerias, tanto com empresas argelinas privadas (parcerias público-privadas) como 

com empresas estrangeiras (parcerias estrangeiras-argelinas). A empresa está aberta a novas parcerias, 

seja com empresas do setor industrial, conforme as que existem, ou para explorar novos setores. A 

empresa acredita que a melhoria da competitividade pode passar por parcerias tecnológicas conforme 

a sua necessidade. De destacar, ainda, o facto de a Imetal deter diversas parcerias com empresas 

portuguesas (Grupo Amal S.A., A1V2, Metalogalva, Martifer e Cobermetal). Este facto constitui uma 

vantagem em termos da sua abertura para com empresas nacionais e, em particular, a nível do seu 

conhecimento da cultura de negócio portuguesa, podendo atenuar este tipo de barreira. 
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SPA Natra International 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: SPA Natra International 

Número do registo comercial: 97B0002724 

Atividade (Indústria/Produtos): Importação e distribuição de produtos de ferro 

Códigos de Atividade: 404002; 407001 

Número Identificação Fiscal: 09973500027244400000 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: RW N°222, Boudouaou (35400) 

Telefone: 00213 24 74 27 39/40; 00213 24 84 35 22 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: info@natra-int.net 

Página Web: http://www.natra-int.net 

Quadros Dirigentes: 

 Nome: Ali Bacha Abdelkrim | Função: CEO 

 Nome: Ghani Meziane | Função: Presidente do Conselho 

                         

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Sociedade por ações anónima 

Ano de Criação: 1997 

Número de Funcionários: Mais de 200 

Capital: 1 500 000 000,00 DA 

Participações estrangeiras: Não tem 

Volume de Negócios: 9 550 871 258 DA (2015) 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A empresa importa produtos de ferro e aço, assim como equipamentos, 

materiais e produtos relacionados com o setor da construção e obras públicas. É especializada na 

fabricação de tubos de aço redondo, quadrado e retangular de todos os tamanhos, tendo em conta os 

padrões internacionais. Além disso, a empresa distribui produtos, tais como ângulos, fio-máquina, 

vigas, varão nervurado, placas de aço, entre outros. A Stakal é uma subsidiária da SPA Natra 

International, especializada no setor da construção.  

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: N.D. 

Canais de Distribuição: A Natra International tem os seus próprios pontos de venda em Argel (Hamiz) 

e Boumerdes. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

Apesar de a sua atividade ser a importação, a empresa não disponibiliza informações sobre os seus 

fornecedores estrangeiros. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

A empresa apresenta um resultado líquido positivo em 2015, embora quase metade do valor alcançado 

no ano anterior. No entanto, o volume de negócios aumentou em 2015, perfazendo um total de 9 613 

829 760 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

Como se trata de uma empresa de importação de produtos de metal, poderá estar interessada em 

contactar com empresas que exportem arame, barras, vigas, folha de metal, arame trançado de aço, 

tubos de aço, entre outros. 
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SARL Bilbao 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: SARL Bilbao 

Número do registo comercial: 99B0006630 

Atividade (Indústria/Produtos): Importação, fabricação e distribuição de produtos metálicos e 

siderúrgicos 

Códigos de Atividade: 106106; 407001; 404002 

Número Identificação Fiscal: N.D. 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: Zone Industrielle Lot N° 184, Rouiba, Alger 

Telefone: 00213 5 55 03 03 67; 00213 5 55 03 15 45/2 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: bilbao@splmetal.com 

Página Web: http://sarlbilbao.com 

Quadros Dirigentes 

 Nome: Amar Chelaghema | Função: Gerente 

           

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Empresa de responsabilidade limitada 

Ano de Criação: 2004 

Número de Funcionários: 10 

Capital: 432 000 DA (2015) 

Participações estrangeiras: N.D. 

Volume de Negócios: 3 697 850 890 DA (2015) 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A Bilbao é uma empresa especializada em importação, fabricação e 

distribuição de produtos metálicos e siderúrgicos, assim como equipamentos, materiais e produtos 

afetos à construção e obras públicas. 

A empresa produz uma longa lista de produtos de aço e ferro: barras (em ângulo, quadradas, planas, 

redondas) malha de arame, arame, bobinas (a quente, a frio, galvanizadas), tubos (redondos, 

retangulares e quadrados), perfis em U e I, entre outros. Os processos de fabricação principais são a 

rolagem e laminagem a frio e outras transformações. 

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: A Bilbao apenas indica que entre os seus clientes se encontram grandes empresas de 

construção pública e privada, fabricantes de produtos siderúrgicos, fábricas de soldagem e fabricação 

de aço, entre outros. 

Canais de Distribuição: N.D. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

Legalmente, a empresa está autorizada a importar equipamentos, materiais e produtos relacionados 

com as indústrias de construção e obras públicas. Além disso, também importa e exporta produtos 

metálicos e de aço. No entanto, a empresa não fornece mais detalhes sobre as suas atividades de 

comércio internacional. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Apesar de ter um resultado líquido positivo em 2015, denota-se uma pequena diminuição do mesmo 

quando comparado com o ano 2014. O volume de negócios diminuiu ligeiramente, perfazendo um valor 

de 3 697 850 890 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

Tratando-se de uma empresa de importação de produtos de metal, a mesma poderá estar interessada 

em contactar com empresas que exportem produtos metálicos e de aço, equipamentos, materiais e 

produtos afetos às indústrias de construção e obras públicas. A empresa é membro do SPL Metal, uma 

associação de empresas de distribuição de aço que agrupam as suas compras para negociar preços. 
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SARL Astra Metal 
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SARL Astra Metal 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: SARL Astra Metal  

Número do registo comercial: 00B0222588 

Atividade (Indústria/Produtos): Importação de produtos de metal e siderúrgicos 

Códigos de Atividade: 404003; 404002; 407001; 410313; 407101; 410312; 409001; 409002; 406101; 

406103; 408411; 409004; 409005; 410305 

Número Identificação Fiscal: 00000502225880800000 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: La Zone Industrielle Kchida N°006 PART 219, Batna 

Telefone: 00213 (0) 33 22 36 82 / 00213 (0) 555 04 91 31 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: N.D. 

Página Web: N.D. 

Quadros Dirigentes 

 Nome: Mr. Abdel-karim Bachir | Função: CEO 

           

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Empresa de responsabilidade limitada 

Ano de Criação: 2000 

Número de Funcionários: 22 

Capital: 275 500 000,00 DA 

Participações estrangeiras: Não tem 

Volume de Negócios: 1 875 953 667,95 DA 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A empresa é especializada na importação de produtos de metal e siderúrgicos. 

Os produtos importados são tubos retangulares e galvanizados, produtos de ferro planos, redondos ou 

quadrados, malha de arame soldado, folhas galvanizadas. A empresa importa ainda equipamentos, 

materiais e produtos afetos ao setor da construção e obras públicas, assim como ao setor da fabricação 

e transformação de aço. Importa também produtos domésticos, de higiene, artigos sanitários de 

cerâmica e artigos de manutenção profissional. Os materiais mais importados são o aço, ferro, plástico, 

borracha, metal e madeira. 

Em suma, a empresa importa produtos, materiais, máquinas e equipamentos para os setores civil e da 

construção, industrial e agrícola e para a transformação e fabricação de produtos de vários materiais.  

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: N.D. 

Canais de Distribuição: N.D. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

A empresa importa vários tipos de produtos associados ao setor metalúrgico e eletromecânico. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Ao contrário do que ocorreu em 2015, a empresa apresentou um resultado líquido negativo em 2016. 

Apesar de uma quebra no volume de negócios, o mesmo apresentou um valor de 1 875 953 667,95 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

Como se trata de uma empresa de importação de produtos de metal, poderá alegadamente estar 

interessada em contactar com empresas que exportem sucata (ferro velho), fragmentos de vidro; 

metais e produtos de aço; equipamentos, materiais e produtos relacionados com o setor de construção 

e engenharia civil; materiais e produtos de hardware, itens domésticos, higiene, itens de manutenção 

domésticos e profissionais; equipamentos e artigos sanitários cerâmicos; materiais e produtos 

industriais e agrícolas; materiais, máquinas, matérias-primas, peças sobressalentes e acessórios 

destinados ao fabrico e à transformação do ferro, entre muitos outros. 
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SPA Groupe Hasnaoui Komatsu 
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SPA Groupe Hasnaoui Komatsu 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: SPA Groupe Hasnaoui Komatsu 

Número do registo comercial: 98B0802142 

Atividade (Indústria/Produtos): Distribuidor de máquinas de construção e obras públicas 

Códigos de Atividade: 410312; 410313; 408101; 408407 

Número Identificação Fiscal: 099209010110253 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: 06 Rue Colonel Amirouche, Alger 

Telefone: 023 86 41 22 / 023 86 41 24 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: N.D. 

Página Web: http://www.groupehasnaoui.com 

Quadros Dirigentes: 

 Nome: Mr. Khawen Hasnaoui | Função: CEO 

           

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Sociedade por ações anónima 

Ano de Criação: 1991 

Número de Funcionários: Entre 50 a 99 

Capital: 700 400 000,00 DA 

Participações estrangeiras: A GH Komatsu é uma empresa propriedade de investidores argelinos e 

japoneses e é um fabricante à escala internacional 

Volume de Negócios: 5 094 433 086,07 DA 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A empresa faz parte do Grupo Hasnaoui, um grupo composto por 7 empresas, 

pioneiro na indústria, serviços e distribuição na Argélia. A SPA Groupe Hasnaoui Komatsu, ou GH 

Komatsu como é conhecida, é uma parceria entre a empresa japonesa KOMATSU, líder na fabricação 

de máquinas para construção civil e obras públicas, e a empresa argelina Hasnaoui, líder do setor 

industrial (indústria da construção, setor agrícola e serviços). Esta empresa foi criada em 1991, bem 

antes da implementação da lei 49%/51%. 

 A GH Komatsu é uma empresa importadora e líder na distribuição de máquinas para construção civil e 

obras públicas, possuindo quatro sucursais em Argel, Blida, Oran e Annaba. A empresa também faz 

montagem de máquinas comercializadas em todo o país. A principal atividade é a importação de 

materiais e máquinas de manuseamento, assim como equipamentos e materiais afetos ao setor da 

engenharia civil, mecânica e eletrónica. Os principais produtos importados são escavadoras, 

escavadoras de rodas com reboque, mini escavadoras e escavadoras de classe média, bulldozers, 

dumper articulado ou rígido, trituradores móveis, empilhadoras, entre outros. 

Marcas Representadas: Komatsu e Dynapac 

Clientes: N.D. 

Canais de Distribuição: A empresa tem o seu próprio canal de distribuição, com presença geográfica 

em todo o país, assim como uma rede de agentes autorizados. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

A empresa importa vários tipos de produtos, associado ao setor metalúrgico e eletromecânico. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Em 2015 a empresa teve um resultado líquido negativo, existindo uma grande diferença quando 

comparado com os bons resultados obtidos no ano anterior. Apesar disso, o volume de negócios da 

empresa perfez o montante de 5 095 222 048,85 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

Tratando-se de uma empresa de importação de produtos de metal, é provável estar interessada no 

contacto com empresas que exportem materiais e máquinas de manuseamento; produtos e materiais 

afetos ao setor da engenharia civil; materiais e equipamentos eletrónicos e de eletricidade, entre 

outros. 
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SARL Tirsam 
  

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: SARL Tirsam 

Número do registo comercial: 07B0223722 

Atividade (Indústria/Produtos): Fabricação de máquinas e equipamentos de transporte 

Códigos de Atividade: 105107; 105201; 105401-105403; 106206; 106109; 106204; 109106 

Número Identificação Fiscal: 00070502237224400000 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: La zone industrielle, Batna 

Telefone: 00213 33 22 24 97; 00213 33 22 26 40; 00213 33 22 25 91 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: contact@tirsam.com 

Página Web: http://tirsam.com/ 

Quadros Dirigentes: 

 Nome: Maalla Samir | Função: CEO 

           

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Empresa de responsabilidade limitada 

Ano de Criação: 2007 

Número de Funcionários: 700 

Capital: 58 520 000,00 DA 

Participações estrangeiras: Não tem 

Volume de Negócios: 3 077 231 924,71 DA 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A empresa produz máquinas e equipamentos de transporte. Tem cerca de 

quarenta tipos de produtos, cobrindo as necessidades de várias indústrias. 

As atividades da empresa passam pela fabricação de dispositivos de lavagem, material de 

manuseamento e materiais para a indústria pesada e caminhos-de-ferro, fabricação de máquinas 

agrícolas e equipamentos de aquacultura, fabricação de equipamentos e acessórios para carros e para 

a indústria automóvel (motores de combustão, por exemplo), processamento preliminar de metais 

não-ferrosos e fabricação de produtos semiacabados com metais não-ferrosos, entre outros. 

A empresa também fabrica tratores TAFE (tem uma parceira com a empresa indiana TAFE) e tratores 

agrícolas Tirsam, transporte de combustíveis (tanque semirreboque de combustível), entre outros. 

Marcas Representadas: TAFE 

Clientes: N.D. 

Canais de Distribuição: A empresa tem uma rede de revendedores que cobre todo o território (40 

pontos de venda). 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

N.D. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Tendo em conta os dados financeiros, houve um aumento do resultado líquido em 2016 quando 

comparado com o ano 2015. Da mesma forma, o volume de negócios também aumentou em 2016, 

perfazendo um montante de 3 077 231 924,71 DA. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

A empresa tem uma parceria com a TAFE, uma empresa indiana fabricante de tratores. Poderá estar 

interessada em formar novas parcerias com empresas de produção e montagem de tratores, assim 

como com empresas exportadoras de peças e acessórios para tratores, máquinas agrícolas e carros. 
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Industriels – SNVI 
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Entreprise Nationale des Véhicules Industriels – SNVI 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: Entreprise Nationale des Véhicules Industriels – SNVI (Empresa Nacional de Veículos 

Industriais) 

Número do registo comercial: N.D. 

Atividade (Indústria/Produtos): Fabricação de veículos industriais 

Códigos de Atividade: N.D. 

Número Identificação Fiscal: N.D. 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: BP 153, RN n°5, Z.I Rouiba - Alger Algérie 

Telefone: 00213 85 90 15 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: groupe.snvi@snvigroupe.dz 

Página Web: http://snvigroupe.dz 

Quadros Dirigentes 

 Nome: M. Oudjit Noureddine | Função: CEO 

           

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Sociedade por ações anónima 

Ano de Criação: 1995 (em 1995, a empresa foi reestruturada numa sociedade por ações, no entanto a 

sua criação data 1967 com o nome Sonacome). 

Número de Funcionários: 5862 

Capital: 2 200 000 000 DA 

Participações estrangeiras: Não tem 

Volume de Negócios: N.D. 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: A empresa é especializada na fabricação, distribuição e serviço pós-venda de 

veículos (camiões, tratores, autocarros, entre outros). 

As suas principais atividades são: fabricação de veículos industriais (camiões-contentores, tratores 

rodoviários, veículos todo-o-terreno), fabricação de autocarros, fabricação de materiais e 

equipamentos de caminhos-de-ferro (carruagens, comboios, metros, entre outros), fabricação de peças 

de fundição, entre outros. 

A empresa faz parte de várias parcerias onde a principal atividade é a fabricação de autocarros 

Mercedes-Benz, veículos leves de todo-o-terreno, veículos de passageiros Renault, fabricação de caixas 

de engrenagens, assim como o serviço de distribuição e pós-venda de produtos Mercedes-Benz e 

montagem e manutenção de elétricos. 

A empresa também subcontrata através de um procedimento muito rigoroso. A subcontratação advém 

do desenvolvimento da sua rede, tendo cerca de 300 subcontratados que fornecem vários produtos e 

serviços. 

Marcas Representadas: A empresa tem parcerias com a Mercedes e Renault. 

Clientes: Empresas públicas e privadas. 

Canais de Distribuição: A empresa tem rede de representantes de vendas e unidades pós-venda. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

A empresa não disponibiliza informação sobre as operações de comércio internacional. No entanto, um 

dos objetivos da empresa é o desenvolvimento de negócio no mercado internacional. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

N.D. 

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

Tendo com conta as parcerias existentes, a empresa poderá estar interessada em formar novas 

parcerias com empresas fabricantes de veículos (autocarros, carros, entre outros) ou, inclusivamente, 

empresas de peças para veículos. O foco da empresa é tornar-se um dos principais players na indústria 

automóvel e parece estar aberta a parcerias internacionais. 
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EURL Montage & Construction de 

Structures Métalliques Maghreb 
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EURL Montage & Construction de Structures Métalliques 

Maghreb 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Empresa: EURL Montage & Construction de Structures Métalliques Maghreb 

Número do registo comercial: 13B0048975 

Atividade (Indústria/Produtos): Fabricante de estruturas metálicas 

Códigos de Atividade: 106206; 109201; 109203; 109205; 109206; 109210; 109211; 110105; 603007; 

604104; 604105; 404001; 404002; 410312; 410313; 408101; 409010; 406210; 407001; 410325; 

408102; 408403; 406101; 408407 

Número Identificação Fiscal: 00131500489755100000 

País: Argélia 

 

CONTACTOS 
 

Endereço: 13, Bd Stiti Ali, Tizi Ouzou – Algérie 

Telefone: 00213 560 35 84 90 

Telemóvel: N.D. 

Correio eletrónico: N.D., no entanto pode ser contactada através do formulário na página Web 

Página Web: http://mcsm-maghreb.com/index/ 

Quadros Dirigentes: 

 Nome: Mr. Cherfaoui Yahia | Função: CEO 

           

CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

Forma Jurídica: Estabelecimento individual de responsabilidade limitada 

Ano de Criação: 2013 

Número de Funcionários: 11 – 50 

Capital: 100 000,00 DA 

Participações estrangeiras: Não tem 

Volume de Negócios: 6 010 576,92 DA 
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ATIVIDADE 
 

Descrição da Atividade: O principal negócio da empresa é o projeto e montagem de estruturas 

metálicas (armazéns, edifícios industriais e agrícolas). No entanto, a mesma também está ligada a 

atividades afetas à construção, trabalhos elétricos, trabalho rural (plantação de relva – relvado, 

sementes), entre outros. 

Relativamente à importação, a empresa importa equipamentos, materiais e produtos afetos ao setor 

mineiro, produtos metálicos ou de aço. Importa materiais, equipamentos e máquinas de 

manuseamento relativos à engenharia civil, de construção e obras públicas e à limpeza e desinfeção 

agrícola, entre outros. 

Marcas Representadas: N.D. 

Clientes: Empresas públicas e privadas. 

Canais de Distribuição: Através de concurso ou contratação direta de uma empresa. 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 
 

A empresa importa bastantes produtos, equipamentos e materiais ligados ao setor mineiro, do ferro 

ou aço, pneumático, entre outros. A sua matéria-prima advém das importações. 

 

INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
 

Em 2016 a empresa teve um resultado líquido negativo mais elevado do que em no ano anterior. No 

entanto, o volume de negócios teve um aumento significativo, passando de 1 250 000 DA em 2015, 

para 6 010 576,92 DA, em 2016.  

 

POSSIBILIDADE DE PARCERIAS 
 

A empresa está aberta a parcerias win-win, sabendo-se que importa produtos provenientes de diversos 

setores, incluindo produtos metálicos e equipamentos eletromecânicos, como exemplo. 
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