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Air Liquide lança a primeira App para localizar 
distribuidores de gases industriais em Portugal 

● A App “Rede de distribuidores Air Liquide” permite localizar o ponto de venda de gases 
industriais mais perto do utilizador em Portugal  
 

● A App está desenhada para providenciar um serviço ágil de localização de um ponto de 
distribuição Air Liquide, indo ao encontro das necessidades actuais dos clientes 

 
● Totalmente gratuita, já está disponível para download para iOS e Android 

 
A Air Liquide, líder mundial dos gases, serviços e tecnologias para a Indústria e a Saúde, lança a primeira 
App móvel para localizar os seus distribuidores de gases industriais em todo o território nacional. Com esta 
nova aplicação móvel, a Air Liquide põe ao alcance de todos os utilizadores uma ferramenta de uso simples, 
rápida e prática, com o objetivo de providenciar a informação requerida de forma mais imediata e eficaz.  
 
A aplicação lançada apresenta um interface intuitivo e fácil de usar, possibilitando a realização de uma 
busca optimizada por tipo de produto, por aplicação do gás ou por localização, na proximidade ou num 
endereço específico. Esta ferramenta desenhada para melhorar a experiência do cliente, está também 
disponível on-line na página web: industrial.airliquide.pt.  
 
A rede de distribuidores Air Liquide presente em todo o território fica deste modo ao alcance da mão de 
qualquer utilizador de gases de todos os sectores industriais, seja trabalhador independente ou empresa, 
que necessitem de gases industriais para as suas actividades diárias habituais ou em situação de 
mobilidade profissional.  
 
Graças às funcionalidades desta App, estejam onde estiverem os clientes industriais encontrarão rápida e 
facilmente um ponto de venda de gases da Air Liquide à sua conveniência. 
 
O lançamento desta App está a ser objecto de uma campanha de comunicação multicanal que inclui um 
vídeo de apresentação disponível no Youtube, bem como a realização de vários suportes. 
   
Video 

Air Liquide: a inovação e a tecnologia ao serviço do cliente 
 
O lançamento da App e plataforma on-line no site da empresa é mais um exemplo ilustrativo da 
transformação digital empreendida pela Air Liquide. Neste caso,a aplicação está pensada nos e para os 
clientes, centra-se nos novos usos e novos hábitos e apoia-se no melhor que as novas tecnologias têm, 
para oferecer um serviço mais eficiente. 
 
Pilar Parra, Directora de Transformação e Sistemas da Informação para a actividade industrial da Air 
Liquide em Portugal, explica que: “Com o lançamento desta aplicação, inédita no nosso sector, 
propomos aos utilizadores de gases de todas as indústrias uma solução útil e de fácil utilização. 
Tendo em conta a necessidade de mobilidade de muitos profissionais, ao possibilitar a rápida 
localização do distribuidor de gás mais próximo, estamos a simplificar o seu trabalho diário e a 
permitir uma melhor gestão das suas operações”.  
 

https://twitter.com/airliquidegroup
https://twitter.com/airliquidegroup
https://www.youtube.com/watch?v=-_SeV40NG_A
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A Air Liquide é o líder mundial dos gases, tecnologias e serviços para a indústria e a saúde. Presente em 80 países com cerca de  
67 000 colaboradores, o Grupo serve mais de 3 milhões de clientes e de pacientes. O oxigénio, azoto e hidrogénio  são pequenas 
moléculas essenciais à vida, à matéria e à energia. Incorporam o território científico da Air Liquide e estão no cerne da actividade do 
Grupo, desde a sua constituição em 1902. 
 
A ambição da Air Liquide é de liderar a sua indústria, apresentar um bom desempenho no longo prazo e contribuir para a 
sustentabilidade. A sua estratégia de transformação centrada no cliente visa o crescimento rentável a prazo. Apoia-se na excelência 
operacional, na qualidade dos investimentos, bem como na inovação aberta e na organização em rede implementada pelo Grupo à 
escala mundial. Graças ao compromisso e inventividade dos seus colaboradores, a Air Liquide alavanca a transição energética e 
ambiental, as mudanças na saúde e no digital para criar mais valor para os seus stakeholders. 
 
Em 2016, o volume de negócios da Air Liquide ascendeu a 18,1 mil milhões de euros. As suas soluções para proteger a vida e o 
ambiente representam mais de 40% das suas vendas.  
 
A Air Liquide está cotada na Bolsa Euronext de Paris (compartimento A) e é membro dos índices CAC 40, Dow Jones Euro Stoxx 50 e 
FTSE4Good. 
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