
ALIGALTM SMART QUALITY 
Controlo de Qualidade e de Conformidade 
dos seus Gases Alimentares com um único clique

ALIGALTM

ALIGALTM é a gama de gases fornecidos pela Air Liquide dedicados ao uso alimentar.
 
Para simplificar a gestão da qualidade e conformidade de seus gases, a Air Liquide criou o serviço ALIGALTM Smart Quality.
ALIGALTM Smart Quality é uma solução chave na mão, que lhe permite integrar de forma optimizada os gases alimentares 
no seu plano de controlo sanitário e gerir eficazmente as exigências das autoridades e dos seus clientes, para benefício dos 
consumidores finais.

Controlo da 
Qualidade e 
Conformidade do 
aprovisionamento

Gestão 
agilizada da 
Qualidade e 
Conformidade 

Documentação 
atualizada e 
sempre 
disponível

Garantia de um fornecedor certificado 
FSSC/ISO 22000.

Um serviço melhorado para a Gestão 
da Qualidade e Conformidade do Gás 
Alimentar ALIGAL™

Um acompanhamento do nosso 
compromisso de qualidade ao longo do 
tempo, através da gestão de mudanças 
mediante notificação.

Simplificação do controlo de 
recepção.
A gestão das suas auditorias 
(ISO, FSSC) e das efectuadas 
pelos seus clientes (IFS, BRC) é 
simplificada.
Os registros periódicos de 
qualidade e rastreabilidade são 
mais simples e seguros.

Acesso 24/7 a informações de 
qualidade e dados de rastreabilidade 
através do portal myGAS.
Espaço seguro e fácil de usar.
Gestão de vários utilizadores e de 
vários locais de produção.
Documentação que incorpora os 
últimos desenvolvimentos 
regulamentares.



www.airliquide.pt

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido “ARLIQUIDO”, Lda.
Rua Dr. António Loureiro Borges, 4
Arquiparque – Miraflores
1495-131 Algés

Contacte-nos para mais 
informações

Air Liquide Portugal
Linha directa: 800 784 333
linha.directa@airliquide.com 
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3 níveis de serviço 

ALIGALTM

Segurança Alimentar 
   Documentos essenciais de Qualidade e Conformidade acessíveis via myGAS:
● Declaração Anual de Conformidade Alimentar ALIGALTM 
● Ficha técnica de produto ALIGALTM

● Guia de remessa com o número de lote 

Para uma gestão eficiente da sua qualidade, o serviço Smart Quality integra a rastreabilidade avançada, 
documentação melhorada e suporte de qualidade personalizado: 

● Dossier de Produto ALIGALTM Smart Quality descreve os pontos-chave do nosso Sistema de Qualidade 
aplicado a todos os processos de fabricação e distribuição de gás ALIGALTM permitindo-nos assegurar 
os nossos compromissos de Qualidade a longo prazo;

● Lista de fontes qualificadas pela Air Liquide;
● Declarações relativas a regulamentos e normas com impacto nos produtos alimentares finais, tais 

como a ausência de OGM e Alergénios nos gases ALIGALTM;
● Certificado de conformidade do lote;
● Acordo Específico de Qualidade (Questionário, Declaração, Caderno dos Encargos de Qualidade)*;
● Notificação de alterações;
● Cópia das nossas certificações FSSC / ISO 22000.

*Sujeito a viabilidade

ALIGALTM

Smart Quality

ALIGALTM

Smart Quality Plus

                      myGAS o seu espaço Cliente
                              Acessível a partir do  seu PC  e smartphone,  o myGAS permite-lhe  gerir e monitorizar  toda a sua
                              atividade de gás: consulte os nossos catálogos de gás e equipamento,  acompanhe o estado das
                              suas entregas, consulte os seus stocks e faturas, consulte as suas  notas de entrega, consulte os
                              níveis de armazenamento e consumo...

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………….....…

  ………………………………………….…………………………………………………………………………………….…….………………...........

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….....…

   Para uma gestão integrada das suas operações, o Smart Quality Plus inclui a gestão logística otimizada
   de líquidos através de telemetria:
● Acesso ao nível dos tanques de armazenamento 
● Estatísticas de consumo
● Reabastecimento automático 

https://industrial.airliquide.pt/

