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SABIA QUE?
Ao deslocar carvão e gás natural,
a energia nuclear ajuda a evitar
aproximadamente 2,2 mil milhões
de toneladas de emissões de CO2
por ano. É o mesmo que tirar
aproximadamente 480 milhões
de veículos de passageiros da
estrada!
A energia nuclear é uma das
fontes de
eletricidade mais acessíveis
em todo o mundo.
A indústria nuclear sustenta, direta
e indiretamente, um total de 60
000 empregos canadianos.
Livro de factos da Associação
Nuclear Canadiana
https://cna.ca/wp-content/
uploads/2019/08/2020-Factbook-ENdigital.pdf

1025 Lansdowne Avenue, Toronto, ON

Obrigado por participar na noite informativa
comunitária de outubro
A 22 de outubro, as operações de Toronto da BWXT
Nuclear Energy Canada (BWXT NEC) realizaram uma
Noite informativa comunitária no Centro Comunitário
Wallace-Emerson (1260 Dufferin Street, Toronto, ON).
Durante toda a noite, os membros da comunidade
puderam comparecer para discutir a próxima
renovação de licença, segurança, operações,
envolvimento da comunidade e muito mais com
especialistas no assunto da BWXT.
Cartazes de grandes dimensões e materiais de
impressão facultaram informações sobre os nossos
funcionários talentosos, capacidades de engenharia
e fabrico, registo de segurança e conformidade
regulamentar, programa de informações públicas,
relicenciamento e factos sobre urânio natural.
Um representante da Comissão Canadiana de Segurança Nuclear (CNSC) também
esteve presente para responder a perguntas sobre o seu papel como regulador
nuclear do Canadá.

Guia de instruções de renovação de licença da BWXT
NEC já está disponível!
A BWXT NEC desenvolveu um guia de instruções
a ser utilizado como um recurso para membros
do público que pretendam saber mais sobre nós,
emitir uma submissão escrita ou submissão escrita
acompanhada por uma apresentação oral, na
audiência da CNSC em março de 2020.
Este documento apresenta uma descrição
geral das instalações licenciadas da CNSC da
BWXT NEC que se encontram em Toronto e
Peterborough, Ontário.
Para obter a sua cópia eletrónica, visite
nec.bwxt.com/safety/licensing ou entre em
contacto connosco enviando um e-mail para
questions@bwxt.com.
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Women for STEM do Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário
Em 2018, no lançamento da iniciativa Women for STEM
(Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) do Instituto
de Tecnologia da Universidade de Ontário, o presidente da
BWXT Canadá, John MacQuarrie, anunciou orgulhosamente
o compromisso da BWXT NEC de 25.000 USD ao longo de
cinco anos para o fundo de bolsas Women for STEM.
O programa de bolsas Women for STEM apoiará mulheres
na educação STEM. As bolsistas são emparelhadas com
um mentor sénior no primeiro ano académico para fornecer
orientação e incentivo.
A 17 de outubro de 2019, a Natalie Cutler e a Kathleen Augustin, da Equipa de Comunicações da BWXT Canada,
participaram na primeira conferência anual Women for STEM no Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário.
Líderes inspiradores partilharam os seus desafios e jornada nas carreiras STEM, enquanto discutiam maneiras de
aumentar a paridade de género na força de trabalho.
A Natalie e a Kathleen puderam conhecer a Julia Mileta, uma estudante do Instituto de Tecnologia da Universidade de
Ontário que recebeu a bolsa Women for STEM 2019 da BWXT. A Julia está no primeiro ano, a estudar Engenharia de
Software. Parabéns, Julia!
A BWXT NEC orgulha-se de ser uma doadora fundadora do Fundo de Bolsas de Estudo Women for STEM!

BWXT na Casa Aberta OPG

No sábado, 26 de outubro, os representantes da BWXT passaram o dia no
Darlington Energy Complex em Courtice, Ontário, pela sexta edição anual da
Casa Aberta OPG.
A BWXT participa na Casa Aberta desde 2016 e o tema deste ano foi
Inovar para o futuro. Este evento oferece ao público a oportunidade de
conversar com empresas da indústria nuclear e aprender sobre o Projeto de
Recuperação de Darlington.
No stand da BWXT, os convidados puderam aprender sobre as nossas
operações no Canadá e embarcar numa visita guiada de realidade virtual na
loja de combustível de Peterborough, desenvolvida por Sean Speiran
em Comunicações!

Espetáculo Aéreo do 50º Aniversário do aeroporto de Peterborough
Representantes da BWXT passaram o fim de semana de 21 a 22 de setembro no
Espetáculo Aéreo de Peterborough para comemorar o 50º aniversário do aeroporto
de Peterborough.
A BWXT foi patrocinadora deste emocionante evento comunitário e estava
localizada na vila de fornecedores, um local privilegiado para estabelecer o
contacto com o público. Os representantes da BWXT puderam informar o
público sobre as operações da BWXT NEC, renovação de licença, segurança e
envolvimento na comunidade.
Ao longo dos dois dias, os espetadores ficaram surpreendidos com os
impressionantes espetáculos aéreos apresentados pelos Snowbirds, SkyHawks e
RCAF CF-18.
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Informações de relicenciamento atualizadas
A 28 de outubro de 2019, a CNSC publicou um aviso revisto da audiência pública doa BWXT NEC. O aviso revisto
incluiu novas datas e alterações de localização para a audiência pública em 2020.
Data da Audiência Revista:
4-5 de março de 2020 (com continuação a 6 de março, se necessário).
Local da Audiência Revisto:
Regency Ballroom, Holiday Inn Peterborough Waterfront, 150 George Street North, Peterborough, Ontário.
Local de videoconferência revisto:
Havilland Hall, Holiday Inn Toronto Yorkdale, 3450 Dufferin Street, Toronto, Ontário.
O prazo para envio de intervenções públicas permanece a 27 de janeiro de 2020. As informações sobre como
participar numa audiência da comissão pública podem ser encontradas em:
http://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/the-commission/hearings/participate/index.cfm.
Se tiver alguma dúvida sobre o licenciamento ou as operações da BWXT NEC, visite o nosso website em
nec.bwxt.com, entre em contacto connosco em 1.855.696.9588 ou envie um e-mail para questions@bwxt.com.

Sobre nós
O que fabricam nas instalações de Toronto?
Fabricamos pastilhas cerâmicas que são produzidas a partir do
pó de urânio natural. Depois de comprimir, cozer e esmerilar até
ao tamanho exato, e inspecionar as pastilhas, nós enviamo-las
para as nossas instalações em Peterborough, onde elas são
colocadas em pacotes de combustível para as centrais elétricas
da CANDU®.
As pastilhas fabricadas nas instalações da BWXT NEC em Toronto
fornecem aproximadamente 25% da eletricidade de Ontário.
Utilizam urânio enriquecido?
Não, nós não utilizamos urânio enriquecido.
Visite nec.bwxt.com para obter mais informações sobre as
instalações da BWXT NEC em Toronto.
Boletim informativo de outono | Página 3

O nosso povo
Conheça o David Swan das instalações da BWXT NEC em Toronto.
O David é o supervisor de produção nas instalações de Toronto e trabalha na
fábrica desde 2006.
O David ocupou uma variedade de cargos na empresa, incluindo: Operador
de Produção, representante sindical, copresidente e membro do Comité
Conjunto de Saúde e Segurança e Líder de Grupo.
A rotina diária do David inclui supervisionar a operação diária do chão da
fábrica, direcionar o trabalho para garantir que as necessidades empresariais
sejam atendidas, trabalhar com a equipa de Saúde e Segurança Ambiental
(EHS) para garantir um ambiente de trabalho seguro para os funcionários e
trabalhar com o controlo de qualidade para garantir que as especificações e
necessidades dos clientes sejam atendidas.
O David procura a excelência em todos os aspetos do seu trabalho. A sua
parte favorita sobre o trabalho nas instalações de Toronto são as pessoas e
como o grupo esforça-se para superar quaisquer desafios. O David gosta de
envolver-se e mantém a segurança como a sua prioridade número um.
Fora do trabalho, o David gosta de passar tempo com a sua família e de
envolver-se com os programas de desporto dos seus filhos. Gosta também
de jogar futebol e futebol americano, ciclismo e desportos motorizados.

JUNTE-SE À EQUIPA BWXT.
SOMOS PESSOAS FORTES E COM DESEJO DE
INOVAÇÃO.
Visite https://www.bwxt.com/careers para obter mais
informações e ver as nossas oportunidades de
emprego atuais.

FALE CONNOSCO
Queremos ouvir o que tem a dizer!

Telefone: 855-696-9588
E-mail: questions@bwxt.com
Online: nec.bwxt.com

BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
1025 Lansdowne Avenue
Toronto, ON M6H 3Z6
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BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
1160 Monaghan Road
Peterborough, ON K9J 0A8

