
 

Mapeamento nacional do produto argélio:  O Ministério do Comércio e Promoção das 

Exportações lançou uma plataforma electrónica intitulada "A Cartografia Nacional do Produto 

Argelino". Esta plataforma constitui uma base de dados que reúne todos os produtores 

nacionais atuantes nos setores da indústria, agricultura e artesanato e destaca a evolução e 

diversificação da produção nacional. Também representa um instrumento de tomada de 

decisão no âmbito do desenvolvimento da política comercial nacional.  Ela até agora listou 

mais de 10.000 empresas e cerca de 390.000 produtos, incluindo 500 com fotos. Esta 

plataforma é acessível a partir do endereço web: 

 

https://www.commerce.gov.dz/cartographie/  

 

Manual do Usuário Cartografia Nacional de Produto Argelino 

 

ENCONTRE UM PRODUTOR: 

1. Clique em “rechercher un producteur”, a página de busca é exibida. 

2. Você pode pesquisar um produtor por palavra-chave (nome da empresa do 

produtor,endereço...), por wilaya e por setor de atividade. 

3. Para uma busca rápida, é imprescindível o preenchimento de todos os campos. 

4. Clique em pesquisar. 

5. A lista de produtores correspondentes aos critérios de pesquisa é exibida. 

6. Para exibir as informações de um produtor, clique em “Action” e depois em“Afficher le 

détail”. 

7. Clique em pesquisar um produtor. 

8. Uma página é exibida contendo as informações do produtor e seus produtos. 

 

PESQUISE UM PRODUTO: 

1. Na página inicial, clique em “rechercher des produits”. 

2. A página dopesquisa é exibida. 

3. Você pode pesquisar um produtor por palavra-chave (nome do produto...), categoria 

deproduto ou por família de produtos. 

4. Para uma busca rápida, é imprescindível o preenchimento de todos os campos. 

5. Clique 

8. Uma página é exibida contendo as informações em ‘’Rechercher’’. 
6. A lista de produtos que atendem aos critérios de pesquisa é exibida. 

7. Para exibir os detalhes do produtor de um produto, clique no botão depois em “Afficher le 

producteur” do produtor, bem como sua produtos. 
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