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Boletim informativo
comunitário
A BWXT CONCLUI A AQUISIÇÃO DA
GE HITACHI NUCLEAR ENERGY CANADA INC.
A 19 de dezembro de 2016, a BWXT
Canada Ltd. (BWXT Canada) anunciou a
conclusão da aquisição da GE Hitachi
Nuclear Energy Canada Inc. (GEH-C),
que passará a operar como subsidiária
da BWXT Canada com a designação de
BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
(BWXT NEC). Mark Ward, o presidente
da GEH-C, foi nomeado presidente da
BWXT NEC e continuará a liderar a
subsidiária.
Esta aquisição foi sujeita a aprovações
regulamentares, incluindo a aprovação
da Comissão Canadiana de Segurança
Nuclear (Canadian Nuclear Safety
Commission, CNSC) para transferir a
licença de operação de uma instalação
de combustível nuclear de classe 1B da
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GEH-C para a BWXT NEC. Todas as
condições da licença permanecem em
pleno vigor e a data de validade continua
a ser 31 de dezembro de 2020.
“Embora esta seja uma altura
emocionante para a nossa empresa, a
segurança continua a ser a nossa
principal prioridade”, afirma Mark Ward,
presidente da BWXT NEC. “O nosso
nome mudou, mas o nosso
compromisso para com a proteção da
saúde e segurança dos trabalhadores,
dos membros do público e do ambiente
permanece inalterado.”
A BWXT NEC manterá a sua sede em
Peterborough e as suas operações em
Toronto e Arnprior, ON, fazendo as suas
atividades parte dos negócios nucleares
gerais da BWXT Canada.
Coletivamente, estas três unidades
empregam mais de 350 trabalhadores
altamente competentes numa série de
áreas, de engenharia a manufatura e de
gestão de projetos a finanças.

“Estamos muito entusiasmados com a
expansão das nossas atividades em
Ontário e estamos felizes por receber
todos estes talentosos funcionários na
família BWXT”, afirma John MacQuarrie,
presidente da BWXT Canada. “As vastas
capacidades e conhecimentos obtidos
através desta aquisição colocam-nos
numa boa posição para crescermos a
longo prazo e permitir-nos-ão oferecer
um maior valor aos clientes através de
uma gama mais abrangente de ofertas.”
A BWXT NEC tem mais de 60 anos de
experiência e inovação - no
fornecimento de combustível nuclear e
componentes, serviços, equipamentos e
peças para canais de combustível ao
setor de energia nuclear CANDU®. Isto
inclui a conceção e fornecimento de
equipamento nuclear altamente fiável
para alimentar, inspecionar e renovar
reatores.

M UITOS MOTIVOS DE ORG ULHO
O meu nome é John MacQuarrie, presidente da BWXT Canada, e é com todo o prazer
que recebo a BWXT Nuclear Energy Canada Inc. (BWXT NEC) como parte da família
BWXT.
É com orgulho que vejo a BWXT NEC a dar continuidade à sua longa história de
operações seguras nas comunidades vibrantes de Peterborough, Toronto e Arnprior.
Na BWXT Canada, encaramos as nossas responsabilidades de gestão ambiental e
comunitária com muita seriedade e estamos empenhados em assegurar a
prosperidade das instalações que detemos e operamos, das comunidades em que
trabalhamos e do ambiente que as rodeia a longo prazo. Este princípio essencial já
está profundamente enraizado nos valores existentes da BWXT NEC, que continuará a
colocar a segurança dos seus trabalhadores, dos membros do público e do ambiente
em primeiro lugar.
Também tenho orgulho em ter Mark Ward, presidente da BWXT NEC e da equipa de
liderança executiva, como líder da organização e em receber os cerca de 350
funcionários da empresa, dos quais cerca de 250 trabalham aqui em Peterborough.
Estes são os trabalhadores altamente competentes, talentosos e dedicados que
continuarão a fazer da BWXT NEC um excelente local para trabalhar.
As nossas histórias de construção e atendimento do setor nuclear do Canadá ao longo
dos últimos 60 anos são impressionantes. Juntos, combinamos uma riqueza de
conhecimentos e experiência que continuará a atender as necessidades da
indústria nuclear.
Entramos num novo e emocionante capítulo da nossa história canadiana e acredito
que seremos mais bem-sucedidos juntos do que separados. Estou confiante de que o
nosso futuro será próspero e empolgante.

John MacQuarrie
Presidente
BWXT Canada Ltd.

A BWXT NEC LANÇA UM NOVO SITE

Procura mais informações
sobre a BWXT Nuclear
Energy Canada?
Consulte o nosso novo
site em – nec.bwxt.com.
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HÁ NOVOS CARTAZES DA BWXT NEC EM 1025 LANSDOWNE AVENUE

Os novos cartazes da nossa instalação em 1025 Lansdowne Avenue foram instalados em dezembro, pouco tempo depois de a BWXT Canada ter anunciado que tinha concluído a aquisição da GE Hitachi Nuclear Energy Canada (agora
chamada BWXT NEC).

CONHEÇA A BWXT CANADA LTD.
Na BWXT Canada Ltd., temos
orgulho da nossa história de
inovação e sucesso. Tendo
sido criada em 1844 como uma
pequena fábrica de fundição
em Galt, Ontário, atualmente a
empresa é líder mundial na
conceção, fabrico, construção
e manutenção de componentes nucleares comerciais.

fabricante de componentes
nucleares comerciais pesados
da América do Norte. Já fornecemos mais de 300 geradores
a vapor para reatores de
água pressurizada e reatores CANDU® em todo o
mundo, além de outros componentes essenciais para centrais nucleares. Os nossos profundos conhecimentos provêm
Atualmente, a sede da BWXT
de mais de 170 anos de exCanada situa-se em 581 Coroperiência na conceção, fabrico,
nation Boulevard, Cambridge,
comissionamento e manutenON, onde estão empregados
ção de produtos fiáveis e mais
cerca de 500 trabalhadores
de 60 anos de serviço contínuo
altamente competentes nas
ao setor global de geração de
áreas de engenharia, fabrico,
energia nuclear.
profissões especializadas e
administração.

SIGA A BWXT NAS REDES SOCIAIS
PARA VER AS NOSSAS ATIVIDADES
E NOTÍCIAS MAIS RECENTES:
https://www.facebook.com/pages/BWX-Technologies-Inc

https://twitter.com/BWXTech

https://www.facebook.com/pages/BWX-Technologies-Inc

https://plus.google.com/100725681605916598251

https://www.linkedin.com/company/bwx-technologies

A BWXT Canada é a maior
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A MESMA GRANDE EMPRESA
Chegamos a um novo ano e temos um novo nome — BWXT Nuclear Energy
Canada Inc. (BWXT NEC). Mas embora o nome da nossa empresa tenha
mudado, há vários aspetos que permanecem inalterados.
A nossa dedicação para com a manutenção da segurança continua a ser a nossa
principal prioridade e todos os nossos programas regulamentares relacionados
com o funcionamento seguro da instalação permanecem intactos. Também
iremos dar continuidade ao nosso compromisso para com a proteção da saúde e
segurança dos trabalhadores, dos membros do público e do ambiente.
As nossas atividades em Toronto, Peterborough e Arnprior permanecerão
inalteradas. Iremos continuar a fornecer combustível nuclear e componentes,
serviços, equipamentos e peças para canais de combustível altamente fiáveis ao
setor de energia nuclear CANDU®.
É com prazer que irei liderar a nossa organização como parte da família BWXT e
que continuaremos a fazer parte do bairro vibrante aqui em Toronto. Se tiver
alguma pergunta sobre as nossas atividades, não hesite em contactar-nos
enviando um e-mail para questions@bwxt.com.

Mark Ward
Presidente
BWXT Nuclear Energy Canada

AVALIAÇÃO DA LICEN ÇA ANUAL D A BWXT N EC
A 10 de novembro de 2016, a equipa de liderança
executiva da BWXT NEC esteve em Port Hope, ON, e
compareceu à avaliação de desempenho anual de 2015
do regulador nuclear do Canadá, a Comissão Canadiana
de Segurança Nuclear (Canadian Nuclear Safety
Commission, CNSC).
Todos os anos, a BWXT NEC apresenta um relatório de
conformidade anual à CNSC com vista a demonstrar
que a BWXT NEC cumpriu todos os requisitos da Lei de
Controlo e Segurança Nucleares (Nuclear Safety and
Control Act) e da sua licença de operação de uma
instalação de combustível nuclear de classe 1B. A
BWXT NEC detém uma licença de 10 anos que foi
renovada pela CNSC a 1 de janeiro de 2011 e expira a
31 de dezembro de 2020.
A equipa da CNSC classificou o desempenho da BWXT
NEC como satisfatório nas 14 áreas de controlo e
segurança. Durante a reunião pública, a equipa de
liderança da BWXT NEC respondeu às perguntas dos
membros da Comissão relativamente às conclusões do
relatório. O relatório de conformidade anual de 2015 da
BWXT NEC está disponível ao público no site da BWXT
NEC em nec.bwxt.com/safety.

FA LE C ONNOS CO
QUEREMOS OUVIR O QUE TEM A DIZER!
Pode contactar-nos pelos seguintes métodos:
Telefone: 855-696-9588
E-mail: questions@bwxt.com
Online: nec.bwxt.com
Correio:
BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
1025 Lansdowne Avenue
Toronto, ON M6H 4H2
BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
1160 Monaghan Road
Peterborough, ON K9J 0A8
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