Prolixo lança novo serviço a pensar mais uma vez no ambiente

Criado a pensar nas empresas que se preocupam com o ambiente, a Prolixo lança no mercado nacional
um novo serviço de reciclagem segura de documentação confidencial – o PL DOC.

A Prolixo, empresa gestora de resíduos industriais perigosos e banais, vai lançar no mercado português um
serviço único e inovador – o PL DOC, que assenta no princípio da reciclagem segura de documentação.

Baseado no compromisso desde sempre assumido pela Prolixo – o de reciclar o máximo de resíduos possíveis,
o princípio da reciclagem segura de documentação inicia-se com a colocação e recolha de contentores de
segurança nas empresas, e na posterior triagem, destruição e reciclagem dos documentos confidenciais lá
depositados.

Todo este processo é feito em instalações da PL DOC, com técnicos qualificados e especializados, que
garantem o sigilo de toda a informação. A destruição completa dos documentos confidenciais garantida pela PL
DOC, impossibilita assim a reutilização dos mesmos e o reconhecimento de marcas, textos ou imagens.

Relativamente aos contentores de segurança, estes foram desenhados e criados de forma a garantirem
também a confidencialidade e segurança dos documentos e a se adaptarem facilmente às características e
necessidades das empresas, podendo ser recolhidos periodicamente (diário/semanal/quinzenal/mensal).

Criado a pensar na responsabilidade ambiental das empresas, o PL DOC preza-se assim em gerar valor para a
sociedade, salvaguardando os seus recursos naturais e únicos.

Sobre a Prolixo

A Prolixo é uma empresa gestora de resíduos industriais perigosos e banais, que surgiu no mercado português em 1991. Actualmente, dispõe de dois
serviços destinados à indústria farmacêutica e de cosmética e perfumaria – a PL FARMA e a PL COSMETICA, respectivamente.

A Prolixo é uma empresa certificada por entidades próprias que garantem a qualidade dos serviços por ela prestado, cujos resíduos são geridos no
âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.
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