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A apoiar orgulhosamente a nossa comunidade e a fornecer combustível que fornece energia a 1/4 da província!
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Siga a BWXT NEC no
Facebook e Twitter

Procure o nosso identificador Twitter @bwxtnec ou o perfil no
Facebook designado BWXT
Nuclear Energy Canada Inc. para
encontrar os nossos perfis.

Junte-se à nossa lista
de correio eletrónico
Subscreva as nossas atualizações
regulares por correio eletrónico para
receber informações
fundamentais sobre a BWXT NEC
diretamente para a sua caixa de
correio eletrónico!
Como posso fazer a subscrição?
Envie um correio eletrónico para a
nossa equipa em
questions@bwxt.com ou visite o
nosso sítio web em nec.bwxt.com
para subscrever na nossa página de
Contacto.

1025 Lansdowne Avenue, Toronto ON

Reunião Pública Anual da CNSC
A BWXT Nuclear Energy Canada (BWXT NEC) e outros licenciados participarão numa
reunião virtual pública a 16 de dezembro de 2021, organizada pelo regulador nuclear
do Canadá, a Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC - Comissão Canadiana de
Segurança Nuclear).
Todos os anos, a BWXT NEC submete um Relatório Anual de Conformidade (ACR - Annual
Compliance Report) à CNSC como objetivo de demonstrar que a BWXT NEC cumpriu,
com sucesso, os requisitos da Lei de Segurança e Controlo Nuclear e da sua Licença de
Operação de Instalação de Combustível Nuclear Classe IB. O ACR da BWXT NEC para
2020 pode ser encontrado no nosso sítio web em nec.bwxt.com.
Na reunião, os funcionários da CNCS apresentarão o seu Relatório de Supervisão
Regulamentar. O Relatório está disponível no sítio web na seguinte hiperligação:
nuclearsafety.gc.ca/eng/the-commission/meetings/cmd/pdf/CMD21/CMD21-M33.pdf.Para
mais informação sobre esta reunião, visite o sítio web da CNSC em nuclearsafety.gc.ca.

Apoio à nossa Comunidade
Na BWXT NEC, acreditamos que
comunidades saudáveis são comunidades
fortes.

Parte do nosso programa BWXT Volunteer
Strong envolve dar tempo aos empregados
para se voluntariarem em eventos durante
o seu dia de trabalho. O programa BWXT
Volunteer Strong inclui, adicionalmente,
contribuições de financiamento para
organizações locais que providenciam
serviços essenciais às comunidades onde
os nossos empregados vivem e trabalham.
Recentemente, a BWXT NEC pode
prestar financiamento ao Oasis Dufferin
Community Centre e ao Davenport-Perth
Neighbourhood and Community Health
Centre.

Seminário Comunitário
pela Web
Este ano cancelámos o nosso Churrasco
comunitário anual do Verão por causa da
pandemia. Esta foi uma decisão difícil para
a equipa da BWXT NEC, pois todos os
anos esperamos ansiosamente por este
importante evento comunitário. O
churrasco comunitário anual dá à nossa
equipa a oportunidade de se reunir com
os nossos vizinhos para responder a
perguntas e preocupações.
Em vez do Churrasco, realizámos um
Seminário Comunitário pela Web a 5 de
outubro. Tivemos mais de 25 membros da
comunidade a juntar-se ao nosso
seminário pela web e recebemos muitas
perguntas excelentes que foram
respondidas pelos nossos especialistas
nas matérias em questão. Foi adicionado
um registo do seminário pela web no
nosso sítio web, em nec.bwxt.com.

Para saber mais sobre estas organizações,
visite os seus sítios web nas seguintes
ligações:
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Faça parte da nossa Comissão de
Vínculo Comunitário de Toronto!

Simulacro de Emergência em
Outubro
A 27 de outubro, a BWXT NEC realizou um simulacro de
resposta de emergência na sua instalação de Toronto.
Como muitas outras empresas, nós efetuamos simulacros
regularmente para assegurar que os nossos empregados
sabem o que fazer na eventualidade de uma emergência.

Os cidadãos locais e os representantes de organizações
comunitárias são convidados a candidatar-se à Comissão
de Vínculo Comunitário (CLC) da BWXT NEC.
A CLC é um fórum para a troca de informação entre a
BWXT NEC e os membros das comunidades perto da
nossa instalação em 1025 Lansdowne Avenue, Toronto.
A BWXT NEC procura saber mais sobre prioridades
comunitárias, interesses e atividades e melhorar a maneira
como a companhia partilha informação sobre o trabalho
na sua instalação da Lansdowne Avenue, envolvendo as
iniciativas de saúde e segurança e atividades comunitárias
da companhia. Os membros da CLC trazem perguntas,
discutem preocupações e identificam oportunidades
para melhorar as comunicações e relações comunitárias.
Durante a pandemia, a nossa CLC continuou a encontrarse através de reuniões virtuais.
CANDIDATE-SE AGORA! O formulário está disponível no
nosso sítio web em nec.bwxt.com e pode ser devolvido
por correio ou correio eletrónico. O prazo para a
candidatura para a CLC é 13 de dezembro de 2021 e
os novos membros serão notificados no início de 2022.

FALE CONNOSCO
Queremos ouvir o que tem a dizer!
Telefone: 855-696-9588
Correio eletrónico:questions@bwxt.com

Online:

nec.bwxt.com

1025 Lansdowne Avenue
Toronto, ON M6H 4H2
1160 Monaghan Road
Peterborough, ON K9J 0A8

Siga-nos no Facebook e no
Twitter para obter
atualizações regulares!
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Os Serviços de Bombeiros de Toronto (Toronto Fire
Services) estiveram no local para participar no simulacro.
Nós providenciamos serviços de emergência com
formação sobre as nossas instalações e envolvemolas em simulacros para assegurar que as respostas a
emergências serão coordenadas.

Não há quaisquer requisitos para o público no que respeita
aos nossos simulacros uma vez que não há cenários
credíveis de acidente que requeiram a evacuação pública
ou a existência de abrigos. Nós efetuamos os simulacros
regularmente para garantir que a nossa equipa interna,
os nossos empregados e os primeiros socorros locais
sabem o seu papel numa emergência.

Sobre a BWXT NEC em Toronto
Em Toronto, fabricamos pastilhas cerâmicas a partir de pó de dióxido
de urânio natural. Depois de prensar, cozer, esmerilar e inspecionar
as pastilhas, enviamo-las para a nossa instalação em Peterborough,
onde são colocadas em pacotes de combustível CANDU®. Estes
pacotes de combustível são, depois, enviados para a Estação
Geradora da Ontario Power em Darlington e a Estação Geradora
Nuclear em Pickering. As nossas duas instalações de Peterborough
e de Toronto são licenciadas pela reguladora nuclear canadiana,
a Comissão Canadiana de Segurança Nuclear (Canadian Nuclear
Safety Commission - CNSC).
Na BWXT, em Toronto, trabalham cerca de 50 pessoas em posições
de alto valor no fabrico, engenharia e apoio de operações. Esta
equipa produz o combustível para dar energia a 1 em cada 4 casas
e empresas no Ontário, sem emissões de gases com efeito de
estufa e com eletricidade a preço acessível!

