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A MAKEEN Energy é uma companhia energética 
global, líder do mercado, que reúne várias áreas 
de negócio sob um mesmo teto e com um propó-
sito comum: soluções energéticas responsáveis 
para as pessoas e o planeta. Além deste propósito, 
todas as entidades, filiais e locais de trabalho que 
possuímos e conduzimos em todo o mundo parti-
lham um conjunto de políticas comum. São as de-
nominadas políticas MAKEEN Energy.

As políticas MAKEEN Energy representam muitos 
anos de empenho na construção de um negócio 
responsável e são uma base importante e susten-
tável para a forma como agimos. As nossas políti-
cas têm as suas raízes na nossa estratégia e 
apoiam o nosso propósito, tornando-as na chave 
para o nosso negócio e as nossas relações com o 
que nos rodeia. Abrangem áreas que, na nossa 
opinião, são fundamentais para qualquer negócio 
no mundo.

As políticas MAKEEN Energy
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Política de Qualidade 
Na MAKEEN Energy, a qualidade é o foco em 
todas as atividades – nomeadamente no design  
e fabrico do produto, no serviço e gestão das  
instalações e no recrutamento e formação interna. 
Tendo os princípios e requisitos da norma ISO 
9001 como ponto de partida, trabalhamos ardua-
mente para satisfazer todos os requisitos aplicá-
veis, não só para corresponder, mas também para 
ultrapassar as expectativas dos clientes e outras 
partes interessadas. Neste sentido, é ne cessário 
oferecer soluções energéticas responsáveis e fazer 
o nosso melhor, sempre. Nós estamos totalmente 
comprometidos em cumprir com todos os requisi-
tos de qualidade globalmente aplicáveis.

A nossa abordagem relativamente 
à qualidade
A obtenção e manutenção contínua de um elevado 
nível de qualidade requer um esforço de equipa.  
É por isso que a cultura da MAKEEN Energy enfa-
tiza a cooperação e caracteriza-se pela partilha de 
conhecimento, a gestão participativa e melhoria 
contínua.

Além disso, para nós é importante que todos os 
nossos funcionários tenham o direito, a oportuni-
dade e o dever de partilhar as suas opiniões e 
ideias sobre oportunidades e riscos. Acreditamos 
que a envolvência de todos os membros da orga-
nização é a melhor forma de integrar a qualidade 
em todas as nossas atividades.

O nosso sistema global de gestão de qualidade 
permite-nos alinhar os nossos esforços de qualida-
de em todos os nossos locais do mundo. O Comité 
de Qualidade do nosso Grupo gere o sistema, en-
quanto as equipas de gestão funcional tratam da 
implementação local das iniciativas e requisitos. 
Estas últimas são responsáveis pelo envolvimento 
dos funcionários de todos os cantos da organiza-
ção, o que nos permite transformar os nossos es-
forços em planos de ação operacionais e imple-
mentá-los em toda a organização.

Uma vez que a qualidade exige uma atenção,  
um trabalho e uma melhoria contínua, estamos 
sempre a tentar melhorar os nossos esforços. 
Aqui, o nosso meio funciona como um importante 
ponto de partida. Em primeiro lugar, tentamos 
compreender e satisfazer as necessidades, expec-
tativas e requisitos dos clientes e outras partes  
interessadas. Depois, olhamos e damos resposta  
à sociedade e às oportunidades à nossa volta – 
como as tendências energéticas globais, os requi-
sitos de produtos e serviços e os avanços tecnoló-
gicos. Por outras palavras, temos em consideração 
as pessoas e o planeta, de forma a oferecer solu-
ções energéticas responsáveis da mais elevada 
qualidade. 
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Política de Saúde e Segurança 
Procuramos proporcionar um ambiente de traba-
lho seguro e saudável para todos os que estão  
envolvidos nas atividades da MAKEEN Energy. 
Como empresa internacional, temos funcionários, 
pessoal temporário, contratantes e outras partes 
interessadas em todo o mundo. Com base nos 
princípios e requisitos da norma ISO 45001, bem 
como na regulamentação local, fazemos grandes 
esforços para criar um bom ambiente de trabalho 
para todos nas nossas entidades, filiais e locais de 
trabalho. 

A nossa abordagem relativamente 
à saúde e segurança
A base para um ambiente de trabalho saudável e 
coeso são as pessoas que fazem parte dele. Neste 
sentido, é fundamental que encorajemos todos na 
MAKEEN Energy a colocar a saúde e a segurança 
em primeiro lugar quando vão trabalhar. Em simul-
tâneo, todos os nossos funcionários devem saber 
que têm o direito, a oportunidade e o dever de 
falar sobre preocupações em matéria de seguran-
ça relacionadas com o trabalho. De forma mais 
simples, não vale a pena ignorar nem correr riscos.
 
Como uma organização, focamo-nos na promoção 
de uma cultura de segurança com base em boas 
práticas. Sensibilização, partilha de conhecimen-
tos, gestão participativa, equipamento de prote-
ção individual (EPI) e melhorias contínuas são 
algumas das medidas que utilizamos. Além disso, 
também incentivamos os nossos funcionários a 
planear o seu trabalho de forma a manter o equilí-
brio entre as exigências e os recursos disponíveis. 
Juntos, esperamos que estas iniciativas minimizem 
o número de quase-acidentes e acidentes que 
ocorrem devido à falta de conhecimento, passivi-
dade ou pressões no trabalho.

O nosso sistema global de gestão de saúde e se-
gurança permite-nos alinhar os nossos esforços  
de segurança em todos os nossos locais do 
mundo. O Comité de Qualidade do nosso Grupo 
gere o sistema, enquanto as equipas de gestão 
funcional tratam da implementação local das ini-
ciativas e requisitos. Os últimos são responsáveis 
por consultar e envolver funcionários e represen-
tantes dos funcionários, se for o caso, de todos os 
cantos da organização nos processos de tomada 
de decisões. Isto permite-nos transformar os 
nossos esforços em planos de ação operacionais e 
implementá-los em toda a organização.

Apesar dos nossos esforços, os riscos são uma 
parte inerente e inevitável da nossa realidade.  
Respondemos a este aspeto sendo proativos e 
preventivos. Em primeiro lugar, monitorizamos e 
analisamos os nossos métodos, processos e siste-
mas atuais para identificar, atenuar e eliminar 
perigos. Depois, avaliamos alterações planeadas 
para detetar potenciais efeitos negativos na saúde 
e segurança e adotar medidas preventivas em 
relação aos mesmos. Desta forma, estamos empe-
nhados em criar um ambiente de trabalho conti-
nuamente saudável e seguro, agora e no futuro.
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Política ambiental 
Inevitavelmente, as atividades da MAKEEN Energy 
envolvem e afetam as comunidades e os locais 
onde atuamos. Porém, estamos empenhados em 
tornar a nossa influência nas pessoas e no planeta 
o mais positiva possível. Assim, estamos continua-
mente à procura de formas para reduzir os efeitos 
negativos sobre o ambiente e utilizar os recursos 
de forma mais eficaz. Os princípios e requisitos da 
norma ISO 14001, em combinação com os critérios 
nacionais e do cliente, são o ponto de partida da 
nossa vasta gama de iniciativas ambientais. 

A nossa abordagem relativamente 
às questões ambientais
A proteção do ambiente está no coração do nosso 
negócio. Tal como o nosso propósito indica, ofere-
cemos soluções energéticas responsáveis para as 
pessoas e o planeta Por outras palavras, somos 
impulsionados por iniciativas e ambições sustentá-
veis.

Os nossos esforços relativamente ao ambiente têm 
como base dois pilares principais: os intervenientes 
e as ações. No que diz respeito aos intervenientes, 
trabalhamos arduamente para envolver todas as 
nossas partes interessadas – funcionários, fornece-
dores e outros – nas nossas iniciativas relativamen-
te ao ambiente. E acreditamos que o aumento da 
sensibilização e a partilha de conhecimentos é a 
chave para ter êxito na participação das pessoas. 
No que diz respeito às ações, procuramos integrar 
medidas proativas em todas as nossas atividades. 
A prevenção da poluição, redução do lixo e otimi-
zação da utilização dos recursos são passos im-
portantes quando pretendemos minimizar os 
efeitos nocivos sobre o ambiente.

O nosso sistema global de gestão ambiental per-
mite-nos alinhar os nossos esforços relativamente 
ao ambiente em todos os nossos locais do mundo. 
O Comité de Qualidade do nosso Grupo gere o 
sistema, enquanto as equipas de gestão funcional 
tratam da implementação local das iniciativas e  
requisitos. Estas últimas são responsáveis pelo en-
volvimento dos funcionários de todos os cantos  
da organização, o que nos permite transformar os 
nossos esforços em planos de ação operacionais e 
implementá-los em toda a organização.

Uma vez que é sempre possível melhorar e acres-
centar mais iniciativas amigas do ambiente, procu-
ramos continuamente fazer melhor e melhorar. 
Avaliamos com regularidade as nossas atividades 
atuais para atenuar os efeitos negativos e identifi-
car potenciais otimizações. Este é o único caminho 
a tomar quando trabalhamos com soluções ener-
géticas responsáveis.
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PAKEEN THE PROTECTOR
Data Protection Hero at MAKEEN Energy

PAKEEN THE PROTECTOR
Data Protection Hero at MAKEEN Energy

Política de dados 
Na MAKEEN Energy, processamos vários dados 
sobre os nossos funcionários, clientes e outras 
partes interessadas como uma parte necessária 
das nossas atividades diárias. Este tipo de infor-
mação é extremamente útil para nós, sem a qual 
não poderíamos gerir o nosso negócio. Porém, 
também sabemos que esta informação é confiden-
cial e temos muito cuidado com a salvaguarda de 
todos os dados pessoais que possuímos.

A nossa abordagem relativamente 
à proteção de dados
O Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD) da União Europeia oferece a todos na 
nossa organização uma base sólida para garantir 
um elevado nível no que diz respeito ao tratamen-
to dos dados. Na medida do possível, todas as lo-
calizações e funcionários da MAKEEN Energy de 
todo o mundo procuram cumprir os princípios re-
lacionados com o tratamento de dados, conforme 
descrito no artigo 5.º do RGPD, tendo igualmente 
em conta a legislação nacional nos países onde 
atuamos. 

De forma a manter as nossas operações a funcio-
nar e cumprir as obrigações legais, é necessário 
guardar determinados tipos de dados pessoais 
para vários fins e durante vários períodos de 
tempo. Para alguns fins, pode ser igualmente ne-
cessário que os dados sejam tratados por respon-
sáveis pelo tratamento de dados externos de con-
fiança, como prestadores de serviços ou serviços 
em nuvem. No entanto, somos sempre responsá-
veis por tratar os dados pessoais que recolhemos 
em conformidade com esta política, quer os dados 
sejam tratados internamente ou por partes exter-
nas.

Em qualquer caso, apenas recolhemos os dados 
de que necessitamos e apenas os guardamos 
durante o período em que forem necessários. Os 
funcionários, clientes e outras partes interessadas 
têm alguns direitos básicos no que diz respeito aos 
seus dados pessoais. Estes incluem o direito de 
solicitar a correção de informações, o direito de 
retirar o consentimento e o direito de ser esqueci-
do. Pode aceder aos dados que guardamos con-
tactando o nosso Responsável pela proteção dos 
dados, Joachim Laursen. Este procurará respon-
der aos pedidos o mais brevemente possível e nas 
disposições estabelecidas no RGPD.

Abaixo, pode ver os motivos pelos quais recolhe-
mos dados:

Contratos de trabalho e com  
clientes
Antes de assinar um contrato com um funcionário 
ou um cliente, poderá ser necessário recolher 
dados pessoais, como informações de contacto, 
formação académica/competências e informações 
bancárias. Sem estas informações, poderá não ser 
possível celebrar ou assinar o contrato.
 
Base legal: RGPD, Artigo 6.º cláusula 1. (b)

Marketing direto
Para atividades como a nossa newsletter, são ne-
cessárias determinadas informações dos destina-
tários – principalmente, as suas informações de 
contacto. Lembramos que é sempre possível soli-
citar a retirada do consentimento, que será respei-
tada.

Base legal: RGPD, Artigo 6.º cláusula 1. (f) e Consi-
derandos 47-49 

Marketing indireto
No que diz respeito a atividades de marketing in-
direto, como conteúdo para redes sociais e meios 
de comunicação tradicionais, por exemplo, as 
pessoas envolvidas têm de dar o seu consentimen-
to. Para alguns cargos, estes tipos de desempenho 
são, contudo, necessários e incorporados no con-
trato de trabalho.
 
Base legal: RGPD, Artigo 6.º cláusula 1. (a)

Obrigações legais
Em alguns casos, a lei exige que tratemos dados 
pessoais confidenciais. Isto inclui dados relaciona-
dos com informações médicas, sexo, religião, raça, 
registos e processos criminais, orientação sexual e 
filiações sindicais.

Base legal: RGPD, Artigo 6.º cláusula 1. (b) e cláu-
sula 2, juntamente com a Legislação da União  
Europeia e Legislação dos Estados-Membros
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Alsvej 21
8940 Randers SV
Dinamarca

Tel +45 8740 3000
info@makeenenergy.com

www.makeenenergy.com

Soluções energéticas responsáveis 
para as pessoas e o planeta

A MAKEEN Energy é uma empresa mundial  
e líder do mercado na indústria energética. 
Estamos determinados em desempenhar um 
papel ativo na transformação sustentável do 
mercado energético e, por esse motivo, desen-
volvemos soluções energéticas responsáveis  
que fazem a diferença para as pessoas e o 
planeta. Fazemos isto permitindo aos nossos 
parceiros que abracem o mercado energético  
de amanhã, colmatando as lacunas entre o for-
necimento de energia atual e futuro e dando 
poder às pessoas para inovar.

O nosso portfólio inclui equipamento, serviços  
e peças sobressalentes, gestão de instalações, 
engenharia e gestão de projetos para tudo, 
desde instalações de enchimento de GPL e  
soluções de abastecimento de GNL a centrais 
elétricas e instalações que convertem os resí-
duos plásticos em petróleo. Orgulhamo-nos de 
ser corresponsáveis pelo sucesso dos nossos 
clientes – não apenas para resultados comerciais 
a curto prazo, mas também para a transforma-
ção do negócio a longo prazo.

Empregamos e capacitamos aprox. 3.500 pes-
soas nos 6 continentes e operamos em mais de 
140 países. O nosso alcance mundial, a nossa 
presença local e décadas de experiência permi-
tem-nos oferecer soluções completas a um  
nível incomparável na nossa indústria. Como 
costumamos dizer - onde quer que esteja, nós 
estamos lá.


