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A excelência industrial em destaque
Com os “WNE Awards 2016”
De 28 a 30 de junho próximo, World Nuclear Exhibition reunirá no Parque do Bourget toda
comunidade mundial nuclear civil. Três dias orientados aos negócios aliando encontros
profissionais, mesas redondas, ateliês dos expositores conjugados aos eventos profissionais
paralelos e visitas de sítios finda a mostra.
Esta segunda edição representa para os profissionais do setor um importante e aguardadíssimo
momento e os protagonistas internacionais estarão fortemente representados. A três meses da
mostra, a expectativa de crescimento de mais de 50% em relação a 2014 é praticamente uma
realidade, com 80% da área reservada, mais de 30% de novos expositores de todo o mundo e 15
pavilhões internacionais aguardados.

WNE, VITRINE DA EXCELÊNCIA INDUSTRIAL: OS WNE AWARDS
« A indústria nuclear coloca o progresso ao centro das reflexões e nossa indústria
avança inovando cada vez mais. É uma das razões pelas quais desejamos dar
destaque à excelência industrial e recompensar seus avanços mais marcantes
presentes na feira, durante uma Cerimônia de Premiação: uma novidade 2016 »
anuncia Gérard Kottmann, Presidente da WNE.
A cerimônia das WNE Awards, na abertura da mostra, na primeira noite – terça dia 28 de junho –
recompensará os projetos inovadores em quatro grandes setores:
§

A inovação em termos de produtos, processo, comercialização e organização.

§

a segurança nuclear aqui definida como o conjunto de atividades que permitam garantir a
ausência de efeitos danosos sobre os indivíduos e o meio ambiente.

§

a administração de competências (Knowledge Management) como processo administrativo
multidisciplinar que permita visualizar, identificar, analisar, organizar, memorizar e compartilhar
os conhecimentos dos membros de uma organização – os conhecimentos criados pela própria
empresa (marketing, pesquisa e desenvolvimento) ou adquiridos externamente (inteligência
econômica).

§

A excelência operacional como processo sistemático e metódico visando maximizar as
performances em matéria de segurança, produtividade, qualidade de produtos, redução de
custos,… e mais geralmente de resultado…

Os 4 júris compostos de especialistas internacionais de renome serão presididos por Bernard
Bigot, Diretor Geral da ITER (júri inovação), William D. Magwood, Diretor Geral da Agência para a
Energia Nuclear (AEN) da OCDE (júri segurança nuclear), David Drury, Technical Head of
Management of Human ressources da AIEA1 (júri administração de competências), e Jacques Regaldo,
Presidente da WANO2 (júri excelência operacional).
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OS SIDE AWARDS
Paralelamente à mostra, outras premiações darão destaque à inovação, dentre elas:
§

Win Award: organizado pela WiN Global – associação sem fins lucrativos cuja
missão consiste em incrementar o conhecimento e informar as mulheres e a
geração jovem sobre a energia nuclear, suas aplicações, a ciência e a tecnologia
nuclear – no âmbito de sua conferência anual, o WiN Award será entregue a uma
mulher especialista do setor, na quarta dia 29 de junho às 12h00.
www.win-global.org

§

Prêmio Fem'Energia: Desde 2009, EDF, em parceria com WiN France, WiN Europe
e a Fundação EDF entregam o prêmio Fem’Energia visando encorajar e apoiar
financeiramente as estudantes e profissionais mulheres apaixonadas pelo setor
nuclear. O Prêmio Fem’Energia será entregue na quinta dia 30 de junho às
12h30.
www.win-france.org

§

O Spark! Contest, sob o patrocínio de Jean-Bernard Lévy, Presidente e Diretor
Geral da EDF, propõe aos estudantes e diplomados com menos de 28 anos
oriundos dos estabelecimentos universitários franceses e britânicos, uma reflexão
inovadora sobre um assunto relativo à energia. Este prêmio será entregue no
último dia, quinta dia 30 de junho às 12h00.
www.thesparkcontest.org/the-spark-contest.html

§

O concurso « Innovatome », uma iniciativa do grupo Geração Jovem da
Sociedade Francesa de Energia Nuclear (« SFEN JG ») voltada aos
estudantes de todos os setores, e que consiste em distinguir as inovações em
três categorias ligadas às evoluções da sociedade: digital, transição ecológica
e saúde/segurança/bem-estar. O prêmio do concurso Innovatome será
entregue na quinta dia 30 às 12h00.
www.innovatome.org
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Maiores informações www.world-nuclear-exhibition.com

Let’s connect to Nuclear!
Sobre a AIFEN
WNE é um evento da AIFEN (Associação Francesa das Industrias Francesas Exportadoras de Nuclear) que representa
mais de 300 empresas francesas e grandes organizações (PFCE, PFME, GIIN, PNB) de todo o ciclo nuclear; da produção
do combustível ao desmantelamento.
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