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Albioma

Albioma,
uma produtora
independente
de energia renovável
Produtora independente de energia renovável, a Albioma está
comprometida com a transição energética a partir da biomossa
e da energia fotovoltaica.
O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos franceses,
na Ilha Maurício e no Brasil, desenvolveu há vinte anos uma
parceria única com o mundo sucroenergético para produzir energia
renovável a partir do bagaço, resíduo fibroso da cana de açúcar.
A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos
departamentos ultramarinos franceses, nos quais constrói e opera
projetos inovadores com armazenamento de energia.
Encontre mais informações em nosso folheto "Tudo sobre Albioma"
ou no site www.albioma.com
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Editorial
de Jacques Pétry,
Presidente do Conselho
Administrativo
Os desafios relativos ao clima e à energia estão postos em toda a
comunidade internacional como os pilares da transformação da
sociedade em direção a um modelo mais responsável e sustentável.
Esta tendência é uma ótima oportunidade para construir nosso
compromisso em prol da transição energética e alcançar nossa meta
de 80% de energia renovável em nosso mix de produção até 2023.
Esperamos que o ano de 2018 seja rico em realizações com o início de
operação de duas novas unidades dedicadas à produção de energia
renovável em departamentos ultramarinos franceses: Galion 2, nossa
primeira usina francesa de bagaço/biomassa na Martinica operando
o ano todo, e a turbina de combustão de Saint-Pierre na Ilha da
Reunião, a primeira unidade francesa a operar com bioetanol, o que
permite garantir a segurança da rede.
Toda a nossa expertise e capacidade de inovação estão concentradas
em nossos negócios, na produção de energia a partir de resíduos
de biomassa e na produção de energia fotovoltaica. Estamos
convencidos da natureza complementar destas energias: a biomassa
de origem vegetal garante um fornecimento contínuo e estável para
a rede elétrica, sejam quais forem as condições meteorológicas ou os
riscos climáticos, e promove a integração de energias intermitentes
como a energia solar.

Editorial de Jacques Pétry
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Mensagem
de Frédéric Moyne,
Diretor Geral
Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável é um objetivo
constante dentro da Albioma.
Em 2017, a prevenção de segurança foi uma preocupação prioritária
para o Grupo. No entanto, nosso desempenho em termos de
segurança nem sempre esteve à altura. Consequentemente, decidimos
intensificar nossos esforços na implantação de nosso "plano
diretor de segurança", visando a mesma exigência: zero acidente. A
transição energética é uma oportunidade única para o Grupo e não
teremos total proveito a menos que imponhamos a condição de
aprimoramento sustentável no desempenho de segurança.
Essa transição nos permite posicionar o Grupo como um dos
principais protagonistas em seus territórios históricos.
A partir de agora, e pela primeira vez, estamos excedendo o limite de
50% de energia renovável em nosso mix de produção.
Nos departamentos ultramarinos franceses, nosso objetivo agora é
claro: o abandono gradual e total do uso do carvão. Vamos converter
todas as nossas usinas termelétricas em usinas de biomassa,
priorizando a biomassa local: nossas usinas, que já permitem a
sustentabilidade da indústria sucroenergética, contribuirão amanhã
para o surgimento e estruturação de novas indústrias locais, em uma
lógica de descarbonização do mix energético.
Implantamos nosso know-how no Brasil, onde, com quatro unidades
de cogeração com bagaço em operação ou planejadas, nossa expertise
industrial focada na eficiência energética é reconhecida.
E nós também continuamos a investir em energia solar uma vez que
a Albioma foi contemplada com onze projetos fotovoltaicos com
armazenamento e acaba de anunciar uma parceria de estruturação
para equipar os telhados da SHLMR (Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré de la Reunion - Sociedade Anônima de Habitação
Popular da Ilha da Reunião).

Nossa
abordagem de RSE* no cerne
da estratégia do Grupo
O objetivo de aumentar a participação da energia renovável no mix energético da Albioma, para
chegar a 80% até 2023, é sustentado por uma abordagem clara de RSE, dividida em 8 compromissos
fortes, baseados em 3 pilares: Meio Ambiente, Social, Sociedade.
Verdadeiras alavancas de transformação do nosso Grupo, dizem respeito a todas as nossas atividades,
em todo o mundo.

Agir em prol
da transição
energética

Usar recursos
de forma
sustentável

Preservar a
biodiversidade

Meio Ambiente
Aumentar o nosso
envolvimento com
as comunidades
locais

Social

Garantir a
segurança
e a saúde
no trabalho

Sociedade
Fortalecer nossas
práticas
de compras
responsáveis

*Responsabilidade Social e Ambiental da Empresa

Agir em prol
da igualdade
de oportunidades

Acompanhar
e motivar os
colaboradores
na transformação
de nossos negócios

Nossa abordagem de RSE
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Usina termelétrica - Albioma Caraïbes, Guadalupe

1

Nossos compromissos
ambientais

Agir em prol da transição energética
O Grupo estabeleceu uma meta de produzir 80% de energia renovável até 2023.

Nossa estratégia
se baseia em

3 PILARES

1 –	
Agir em prol da TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NOS DEPARTAMENTOS
2 –
3 –

ULTRAMARINOS FRANCESES

Implantar o MODELO BAGAÇO/BIOMASSA INTERNACIONALMENTE
Desenvolver PROJETOS SOLARES INOVADORES com armazenamento de energia

Nossa estratégia se reflete em uma rápida descarbonização do
nosso mix de produção. Além disso, a Albioma prossegue com seus
esforços para reduzir as emissões gasosas na atmosfera.
Já estão em andamento as obras para equipar uma de nossas
unidades da Ilha da Reunião com um novo depurador de gases
de combustão que reduzirá as emissões atuais em dois terços.
A instalação de equipamentos em nossas outras unidades na
Ilha da Reunião e em Guadalupe está prevista para 2018 e 2019.
Um investimento significativo de 295 milhões de euros acompanha
este projeto para modernizar nossas unidades.

Indicadores-chave
de 2017

53%

de energia renovável no mix
de produção energética

540 g

de CO2 por kWh produzido

-50%

de gases com efeito
de estufa até 2023
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Indicadores-chave
de 2017

2,0 m3

de água por MWh produzido

30%

de subprodutos
da combustão valorizados

Gestão sustentável de recursos

Preservar a biodiversidade

Estamos conscientes da necessidade de
preservar os recursos hídricos. Há 3 anos,
o consumo por unidade de energia produzida
tem se mantido estável após um declínio
gradual. As primeiras medidas de redução
de custos já foram implantadas, mas damos
continuidade a esta dinâmica ao utilizar as
alavancas da modernização do tratamento de
gases de combustão e a conversão de unidades
de carvão/bagaço em biomassa.

A preservação da biodiversidade é levada
em consideração em cada novo projeto
desenvolvido.

Também nos esforçamos para realizar vários
trabalhos que contribuam para melhor
caracterizar nossos resíduos, cinzas e escórias,
com o objetivo de identificar métodos de
recuperação, em vez de utilizar aterros sanitários.
Até hoje, todas as nossas cinzas de bagaço são
valorizadas pelo retorno ao campo.
A preservação de recursos também envolve
a otimização energética de equipamentos.
A Albioma está trabalhando nesse aspeto
ao equipar pela primeira vez uma de suas
usinas fotovoltaicas com um sistema que irá
melhorar a eficiência em cerca de 15% e limitar
o envelhecimento dos painéis, garantindo a
máxima segurança na instalação. Este dispositivo
se baseia no resfriamento e na limpeza dos
painéis por pulverização de água, que leva em
conta mudanças instantâneas nas condições
climáticas. Um processo que preserva o recurso
hídrico, já que o resfriamento será feito com a
água da chuva.

Por exemplo, um estudo realizado com a
Sociedade de Estudos Ornitológicos da Ilha da
Reunião tornou possível verificar a ausência
de locais de reprodução e nidificação de três
espécies protegidas (rabo-de-palha, andorinhões
de Mascarenhas e andorinha de Bourbon) no
local da futura turbina de combustão de SaintPierre. Além disso, medidas de mitigação de
riscos preventivos para a população de petrelde-barau, uma espécie endêmica de pássaros,
foram implantadas através da instalação de
sistemas de iluminação adaptados para evitar
que eles se chocassem com o solo.
Nos próximos anos, planejamos ampliar
nossa ação em termos de conservação da
biodiversidade nos territórios em que atuamos.
d’implantation.

Pétrel de Barau ©Cellule Life+ - Martin Riethmuller
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Reuniões de campo

Myriam Beuque
Gerente de Projetos de RSE e Meio Ambiente em Paris
Ingressei na Albioma há 5 anos, onde comecei a trabalhar como Gerente de
Qualidade Ambiental de Segurança e Saúde em uma das filiais do Grupo.
Em 2017, a direção me ofereceu a oportunidade de fazer parte da equipe de
RSE na sede, com o objetivo de liderar a rede de QSE do Grupo, auxiliar as
equipes operacionais no monitoramento do cumprimento de normas e na
condução de projetos relacionados a Questões de RSE da Albioma. O ACT, sigla de Assessing
low-Carbon Transition (Avaliação de Transição de Baixo Carbono, em português), é um exemplo
de um projeto em torno da consideração do desafio climático por parte das empresas em sua
estratégia, liderado pela ADEME e da qual participamos no ano passado. Beneficiando-se da
experiência do Carbon Disclosure Project, este experimento apoiado pelo Banco Europeu de
Investimento visa desenvolver uma metodologia compartilhada em nível global, para medir o
comprometimento das empresas em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa.

David Agid
Diretor de aquisição de biomassa em Paris
Depois de várias experiências na indústria e consultoria na área de energia,
ingressei na Albioma em 2012 e desde 2014 ocupo o cargo de Diretor de
Aquisição de Biomassa para as usinas do Grupo. Um de nossos principais
projetos é alimentar nossa nova usina de cogeração Galion 2, que produzirá
até 15% do consumo de eletricidade da Martinica. Se nossa prioridade é
desenvolver novas indústrias locais de fornecimento, também precisaremos complementar essa
oferta importando biomassa de territórios vizinhos para garantir a continuidade da operação
da usina. Escolhemos pellets de madeira de florestas administradas de forma sustentável
no sudeste dos Estados Unidos, um material de que podemos garantir a rastreabilidade e
minimizar nosso impacto no meio ambiente.

1. Compromissos ambientais
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Destaques de 2017
Implantação da valorização
de cinzas e escórias de carvão
na Ilha Maurício
Na Ilha Maurício, o Grupo e seus parceiros
sucroenergéticos estão usando um equipamento
inovador, o Carbon Burn Out (CBO). Esta tecnologia
visa reduzir o carbono residual de nossos
subprodutos de combustão de carvão para
valorizar o produto resultante como um aditivo de
cimento. O processo se baseia na combustão a alta
temperatura, em torno de 1.000° C, e sua natureza
inovadora é a capacidade de misturar cinzas
volantes e escórias na fornalha. Em 2017, quase 10%
da tonelagem de subprodutos gerados pelas três
plantas mauricianas do Grupo foi processada pelo
CBO, antes de um aumento nos anos seguintes.
O interesse de tal ferramenta industrial é triplo:
a eliminação do enterramento dos subprodutos
da combustão de carvão, uma produção com
"0 resíduo", já que o produto da combustão é
destinado a ser valorizado no setor de cimento, e a
redução das emissões relacionadas às importações
de cimento na Ilha.

A Albioma se torna membro da
associação CO2 Value Europe
A Agência Internacional de
Energia prevê que a captura,
armazenamento e recuperação de CO2 devem
responder por 15% dos esforços de redução de
gases de efeito estufa necessários para manter
um cenário de + 2°C até 2050. Neste contexto, a
Albioma participou da criação da associação sem
fins lucrativos CO2 Value Europe. O objetivo desta
associação é promover o desenvolvimento e a
implantação comercial de soluções industriais
capazes de capturar e converter o CO2 emitido pela
indústria em suas chaminés. Nosso compromisso
com essa associação deve nos permitir monitorar
de perto os desenvolvimentos e pesquisas neste
campo e aproveitar as boas práticas.

2. Compromissos sociais
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Usina termelétrica - Terragen, Ilha MaurÍcio

Nossos compromissos
sociais

Garantir a segurança e a saúde no
trabalho
A integridade física das pessoas que trabalham
para a Albioma é um requisito fundamental.
A operação de unidades de geração de energia
envolve riscos à saúde e à segurança de nossos
funcionários e de nossos prestadores de serviços.
Dado o nosso fraco desempenho em termos
segurança, a abordagem do Grupo está em um
ponto de virada em 2017 com a nomeação de
um Diretor dedicado a esta área que conta com
uma organização funcional e operacional para
reforçar o envolvimento em todos os níveis da
organização. Essa ação revela um desejo de
intensificar os esforços realizados nos últimos
anos para consolidar uma "cultura de saúde e
segurança".
▶▶ Dentro do grupo

O Diretor de Segurança tem como objetivo
fornecer rigor e suporte técnico aos responsáveis
operacionais.

Suas primeiras missões são consolidar
conquistas e fundamentos, bem como
sistematizar os recursos existentes, mobilizando
equipes em todos os níveis do Grupo. Para
cumprir sua missão, ele conta com uma política
articulada em torno de um forte compromisso
em altíssimo nível composto por um plano
diretor e pelas 10 regras de ouro do Albioma.
6 compromissos

10 regras de ouro

1. Elevar e uniformizar
nossas exigências,
2. Fortalecer o compromisso
de nossos gestores
3. Fortalecer a participação
ativa de todos
4. Envolver e alinhar nossos
terceirizados
5. Reconhecer e valorizar
nossos esforços e
resultados
6. Aprender e capitalizar com
erros e inadimplências

1. Respeitar e ser exemplo
2. Equipamentos de proteção
3. Situações arriscadas
4. Circulação
5. Operações de
levantamento
6. Consignação
7. Trabalho em altura
8. Espaços confinados
9. Condução de máquinas
10. T rabalho a quente

A Albioma desenvolveu seus 6 compromissos e suas 10 regras de ouro para segurança,
que são distribuídos para todos os seus funcionários. Este guia prático é baseado em casos
concretos que descrevem os comportamentos a serem adotados em situações de acidentes.

Reuniões de campo
Jean-Paul Costes
Diretor de segurança
Estamos cientes de que a implantação adequada da política de segurança
da Albioma se baseia em um diálogo construtivo entre a administração e
os funcionários e, se necessário, recorrendo a especialistas externos para
alcançar o objetivo final de zero acidente.

O gerente da unidade, na condição chefe do estabelecimento, é
responsável por sua equipe e é responsável pelo desempenho
da unidade industrial. Ele conta com o suporte de um
responsável de Qualidade-Segurança-Ambiente (QSA) para
garantir a conformidade com os padrões e garantir o bom
funcionamento do sistema de gerenciamento. O responsável
de QSA fornece programas de treinamento e conscientização,
de diagnóstico e de prevenção, de controle e de auditoria, tudo
em uma lógica de melhoria contínua. Em 2017, as duas usinas
termelétricas na Ilha da Reunião, Albioma Le Gol e Albioma
Bois-Rouge, passaram com sucesso por uma auditoria para
manter sua tripla certificação ISO 9001, ISO 14001 e ILO OSH 2001.
O mesmo vale para as três usinas da Ilha Maurício, que foram
certificadas triplamente há alguns anos. Além de tudo isso, a
atividade solar da Albioma obteve em 2016 a tripla certificação
ISO 9001, ISO 14001 e ILO OSH 18001.
▶▶ Junto a nossos fornecedores e terceirizados

A empresa também compartilha seus esforços e requisitos de
segurança com seus fornecedores e terceirizados que operam
localmente. Realizamos todos os esforços para apoiá-los na
compreensão dos riscos e dos nossos requisitos de segurança.
Nossa comunicação se constrói em três sequências por todo
projeto de construção, de acordo com o "plano de prevenção"
(decreto de 1992):
na fase de licitação, nossos fornecedores e terceirizados são
informados sobre nossos requisitos de segurança;
no momento da assinatura do contrato, são fornecidas
informações específicas sobre os riscos relacionados à nossa
atividade e ao canteiro de obras;
antes do início das obras, é fornecida uma recepção de
segurança a cada terceirizado para garantir a conscientização
dos riscos incorridos durante a atuação no local e a aceitação
das exigências do Grupo.
Finalmente, os terceirizados
Indicatores-chave
são obrigados a respeitar os
de 2017
procedimentos de segurança
(reuniões apresentando os
compromissos de segurança
taxe de frequêcia
da Albioma antes de cada
(objetivo definido pela Albioma em 8)
período de parada, revisão
anual de desempenho que
taxe de frequêcia
pode levar, em caso de
(objetivo definido pela
Albioma em 0,5)
inadimplência, à exclusão de
quem atua no local).

ऋऋ
ऋऋ
ऋऋ

22,2

0,87

Funcionários da Albioma trabalhando em uma
unidade fotovoltaica - Star, Ilha da Reunião

26 horas

de treinamento em segurança
por funcionário
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▶▶ No coração de nossas unidades

2. Compromissos sociais
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Reuniões de campo

Audrey Hernandez
Engenheira QSA Albioma Le Gol na Ilha da Reunião

Graduada em Engenharia Industrial pela escola de engenharia ENSIACET em
Toulouse, ingressei na Albioma em novembro de 2012. O meu papel diário
é, principalmente, contribuir para que os requisitos de segurança ambiental
sejam respeitados em colaboração com as equipes operacionais. Uma das
minhas principais missões é treinar equipes para a manutenção da certificação da unidade em
termos de Qualidade ISO 9001 v2015, Meio Ambiente ISO 14001 v2015 e Segurança ILO OSH 2001. As
dimensões transversais da minha posição me levam a conhecer diferentes facetas da empresa,
desde a produção até a manutenção, incluindo os Recursos Humanos.
Desde 2016, foi dada especial atenção ao acompanhamento de três grandes projetos: a
conformidade do nosso tratamento de gases de combustão, a substituição de turbinas e a
substituição de sistemas digitais de controle e monitoramento. Para executar esses projetos
garantindo a segurança de nossos agentes, contratados e terceirizados, decidimos reforçar as
equipes de QSA durante períodos de inatividade, dobrando o número de pessoas responsáveis
pela prevenção de riscos e acrescentando um coordenador de segurança. Manter o foco na
melhoria contínua de nosso desempenho em segurança é uma meta que é lembrada todos os dias.

Rober Renzo
Diretor de Recursos Humanos no Brasil

Graduado em direito do trabalho e com MBA em Gestão e Recursos
Humanos, com experiência profissional de mais de 22 anos nas áreas
de Recursos Humanos na Indústria, tive a oportunidade de ingressar na
Albioma em 2015 como Diretor de Recursos Humanos para as atividades do
Grupo no Brasil.
O projeto que tem focado minha atenção nos últimos dois anos diz respeito à implantação de
um programa reforçado de segurança: a realização de cerca de quarenta cursos de treinamento
dedicados em duas de nossas unidades, Codora e Rio Pardo, elaboração de materiais didáticos
sobre as 10 regras de ouro e publicação de um relatório mensal aos gestores sobre indicadores
e pontos de vigilância. Paralelamente a estas ações, todos os procedimentos relativos à
prevenção de riscos operacionais foram implantados. Graças a este programa, conseguimos
melhorar significativamente nosso histórico de segurança, e continuamos atentos todos os dias,
porque a segurança é assunto de todos.

Facilitar a integração profissional
dos jovens

Uma equipe competente e motivada é um ativo
essencial para o Grupo, principalmente em um
contexto de crescimento e transição de nossas
atividades. A diversidade e a transmissão de
conhecimento para as gerações mais jovens
também aumentam nossa capacidade de
adaptação.

A Albioma facilita a integração dos jovens no
mercado de trabalho e sua profissionalização,
mantendo um ritmo dinâmico na contratação de
estagiários e aprendizes dentro de seu quadro de
pessoal.
O Grupo estabeleceu como objetivo receber
uma quantidade de aprendizes e de estagiários
que seja, no mínimo, igual a 5% do total de seu
quadro de pessoal. É um esforço considerável
da empresa para responder à dificuldade
de acesso ao mercado de trabalho dos mais
jovens, especialmente em nossos territórios
ultramarinos. A Albioma se compromete a
permitir a esses jovens a aquisição de uma
experiência de trabalho de qualidade em um
setor de energia renovável em pleno crescimento.

▶▶ Desenvolver o capital humano

A formação contínua é uma alavanca importante
de acompanhamento profissional dos
funcionários do Grupo.
Pelo segundo ano consecutivo, o número médio
de horas de formação por funcionário excede
a meta do Grupo de 35 horas de formação (por
funcionário e por ano).
Esse aumento pode ser explicado pelo
desenvolvimento das atividades da Albioma:
a aquisição de recursos industriais no Brasil
e a construção de novas unidades nos
departamentos ultramarinos franceses. Isso
também se deve a esforços conjuntos dos
gerentes operacionais e da direção de recursos
humanos para integrar a formação profissional
em nossa cultura empresarial. Nesse contexto
de crescimento, predomina o treinamento
profissional, embora o Grupo também ofereça
aos seus funcionários oportunidades de
desenvolvimento pessoal e aquisição de
habilidades gerenciais.

Indicadores-chave
de 2017

4,2%

de estagiários, voluntários
e aprendizes

14%

de mulheres no quadro
de pessoal do Grupo

56%

de mulheres em novos
recrutamentos na
sede da empresa

▶▶ Promover o aumento da participação
de mulheres em nossos recrutamentos

O quadro de pessoal da Albioma inclui um grande
número de engenheiros, uma profissão na qual os
homens são predominantemente representados.
No entanto, a empresa manteve sua política
proativa para aumentar a participação das
mulheres no recrutamento. Dessa forma, em 2017,
as mulheres representam 56% dos recrutamentos
na sede da empresa.
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Valorizar o capital humano e apoiá-lo
na transição de nossas atividades

2. Compromissos sociais
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Reuniões de campo

Emmanuel Borel
Diretor de desempenho e de capacidade técnica em Paris

Engenheiro especializado em energias, ingressei na empresa em 1997. Após
o início como Diretor de usina na Ilha Maurício por 8 anos, fui promovido
a Diretor de operações no Brasil por 4 anos, um novo mercado para a
Albioma. Agora, de volta à matriz na França, eu ocupo o cargo de Diretor de
Desempenho e de Capacidade Técnica.
Minha missão e a da minha equipe é fornecer conhecimento técnico avançado para equipes
locais, melhorar o desempenho de nossas ferramentas de produção e harmonizar as boas
práticas dentro do Grupo. Uma tarefa indispensável para uma sociedade industrial em transição,
com muitos projetos em andamento e futuros.

Julia Joannot
Responsável por Financiamentos no Brasil

Após a graduação em engenharia em Bordeaux e uma primeira experiência
internacional na China, optei por me especializar em energias renováveis
e consegui um estágio na EDF Énergies Nouvelles. Esta experiência me
convenceu a ir para o financiamento, uma escolha pela qual decidi
completar meus estudos com um mestrado na ESSEC. É no âmbito do meu estágio de fim
de curso que passei a integrar o Departamento de Finanças da Albioma. Hoje, participo do
desenvolvimento de novos mercados por conta de um voluntariado empresarial realizado no
Brasil. Essa nova missão me leva a lidar com muitos temas relacionados ao gerenciamento
de unidades existentes, à aquisição de novos projetos brasileiros e ao tratamento de certos
aspectos do desenvolvimento de negócios.

Usina Termelétrica - Rio Pardo, Brasil
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Campanha de comunicação
interna de saúde e segurança

Treinamento “Visível e percebido”
em segurança

Uma campanha de comunicação começou no
final de 2017 para relembrar os fundamentos
que estruturam nossa abordagem. Cartazes e
vídeos traduzidos para o francês e o português
foram produzidos para as unidades. Nas
unidades, a introdução de quinze minutos de
segurança foi implantada e adotada em cada
equipe operacional. Um Flash de Segurança foi
implantado para compartilhar informações sobre
acidentes e quase acidentes com a equipe de
Direção do Grupo, Diretores de área, Diretores de
unidades e todos os responsáveis de QualidadeSegurança-Ambiente (QSA) e outros funcionários
relevantes.

Este treinamento de liderança em segurança foi
ministrado a todos os gerentes de unidades e
funcionários da matriz entre 2016 e 2017. O objetivo
deste treinamento foi, acima de tudo, reforçar
a compreensão dos riscos ao desenvolver a
capacidade de observar as condições de trabalho
e os comportamentos sob o filtro de segurança.
Soma-se a isso a capacidade de explorar os vários
fatores que influenciam os comportamentos e
identificar caminhos para melhorias, a fim de
reforçar a liderança "visível e percebida" em
segurança.

Segurança de telhados solares no
Caribe
O risco de queda de altura é um dos principais
riscos da nossa atividade solar. Para proteger nossas
unidades no Caribe, um investimento de mais de
500.000 euros foi feito.
Acompanhamos nossos funcionários da operação
por meio de treinamento realizado pela ALPIC
sobre o uso de novos equipamentos. Deve-se
notar também que todos as nossas autorizações
são renovadas todos anos, ocorrendo além da
frequência regulatória.

Treinamento do pessoal da Albioma Solaire Antilles para trabalhos em altura, usina 100% biomassa - Galion 2, Martinica
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Usina 100% biomassa - Galion 2, Martinica

Cerimônia de Premiação do Troféu CREF 2017

As pessoas constroem
o sucesso de seus
projetos

Galion 2 foi premiada
com o troféu 2017 do
CREF

O quadro de pessoal da Albioma
Galion cresceu de 7 funcionários
em 1º de janeiro de 2017 para
37 funcionários com contrato
por tempo indeterminado no
final do ano. Nossa estratégia
de recrutamento foi baseada
principalmente no uso de
habilidades locais, e essa meta
foi alcançada em 98%. Graças a
uma parceria com o Pôle Emploi
e a AGEFOS, conseguimos receber
9 candidatos a emprego dentro
de um curso de treinamento
específico, todos contratados
no final deste treinamento.
Para alguns funcionários, o
recrutamento deles também é
uma oportunidade de voltar a
trabalhar em sua ilha natal.

O CREF (Caribbean Renewable
Energy Forum - Fórum de
Energia Renovável do Caribe, em
português), que este ano reuniu
500 participantes de 50 países,
incluindo 20 estados caribenhos,
concedeu o troféu de melhor
projeto de produção de energia
renovável a partir de biomassa
para Galion 2. Este prêmio é
motivo de orgulho para o Grupo
e, ao mesmo tempo, reconhece
o progresso da Martinica no
aumento da utilização das
energias renováveis.

3. Compromissos
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Usina termeléctrica - Le Gol, Ilha da Reunião

3

Nossos compromissos
socioempresariais

Garantir uma missão de serviço público
Como uma produtora de energia elétrica, nossa
principal responsabilidade é garantir energia
confiável, disponível a todo momento e contribuir
para a estabilidade da rede elétrica. Este desafio
é importante em territórios não interconectados,
onde a maioria de nossas instalações está
localizada. Além da qualidade de serviço, nosso
compromisso socioempresarial também é baseado
em nossa atitude em relação aos nossos parceiros
ao longo de toda a cadeia de valor da qual
participamos.
▶▶ Valorizar nossa parceria
com o setor agroindustrial

A principal atividade da Albioma é baseada na
valorização com alta eficiência energética do
bagaço, um resíduo fibroso resultante da moagem
da cana durante a produção de açúcar ou rum
agrícola. Esse modelo virtuoso de economia
circular permite que a indústria sucroenergética
terceirize sua produção de energia ao mesmo
tempo em que valoriza o excedente para a rede
elétrica.
Dessa forma, contribuímos com a manutenção
de vários milhares de empregos em territórios
onde a indústria sucroenergética ocupa um lugar
importante.

▶▶ Desenvolver novas cadeias
de suprimentos locais

A estratégia do Grupo prevê a substituição gradual
de carvão por biomassa nas usinas termelétricas
que atualmente operamos em departamentos
ultramarinos franceses. A prioridade é dada à
mobilização de resíduos de biomassa disponíveis
localmente, atendendo ao mesmo tempo ao
problema de conflito de uso. Para tanto, a
Albioma está fortalecendo sua colaboração
com autoridades locais, serviços estaduais e
instituições especializadas com o objetivo de
estruturar o surgimento e o desenvolvimento
dessas novas cadeias de suprimentos.
Da mesma forma que no circuito de bagaço, a
evolução do nosso modelo se reflete em uma
economia circular dinâmica, gerando empregos
e valor nos territórios. Diversas ações ilustram
esse trabalho realizado com nossos stakeholders,
como a assinatura de um acordo principal entre
Albioma e a Região da Ilha da Reunião em 2017,
ou a parceria com o ONF (sigla em francês para
Escritório Nacional de Florestas) na Martinica,
em vigor desde 2015.

Indicadores-chave de 2017

3.577 GWh

de energia elétrica vendida para a rede, equivalente
ao consumo de 1,1 milhão de residências

2,1 milhões

de toneladas de bagaço valorizadas
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Reuniões de campo

Pauline Gillet
Responsável pelo desenvolvimento da biomassa na Martinica

Especializada no campo de administração de florestas tropicais, minha
missão na Albioma é permitir o fornecimento de biomassa disponível
localmente para a usina Galion 2. Estamos, portanto, oferecendo uma nova
saída para muitos recursos atualmente não valorizados. Por exemplo, desde
2016 executamos um projeto cofinanciado pela ADEME que trata de recursos de biomassa
obtidos com a manutenção de cercas vivas na Martinica. Este trabalho possibilitou a realização
de um censo de uma parte das propriedades agrícolas da ilha, a definição de métodos de
exploração com baixo impacto ambiental e o apoio ao desenvolvimento de empreendedores
locais encarregados da manutenção dessas cercas vivas.
As perspectivas de desenvolvimento deste setor são importantes porque, na ausência de um
mercado, as cercas vivas desapareceram gradualmente do território da Martinica nos últimos
vinte anos.
No entanto, além da estruturação de paisagens e sua utilidade como corredores ecológicos,
as cercas vivas têm muitas vantagens agrícolas: quebra-ventos, limitação da erosão, fonte de
sombra e forragem para animais de fazenda. A estruturação deste setor também resultará na
criação de empregos locais.

Jean-François Bourdais
Diretor geral da KWBIO na Ilha da Reunião

A KWBIO é uma empresa da qual a Albioma é um acionista indireto que
opera uma plataforma de preparação de biocombustível a ser fornecido
para as usinas de energia da Albioma na Ilha da Reunião como parte de
seu projeto de conversão de biomassa. Esta plataforma deve permitir o
agrupamento e recepção de paletes usados, e cedidos por empresas, comunidades locais, ou
mesmo por coletores particulares, e depois proceder à trituração, peneiramento e transporte
para as unidades da Albioma.
Nosso know-how tanto técnico quanto logístico contribuirá para o surgimento de um setor
que irá evitar o aterro em instalações de armazenamento dedicadas. Nossa ambição é ser
um parceiro confiável, respeitando as especificações da Albioma para o fornecimento de
combustíveis renováveis, mas também para nos posicionarmos como um agente dinâmico a
serviço do Estado e da Região. Este projeto é uma oportunidade que cria valor para o território e
responde a um problema de gerenciamento de resíduos.
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Albioma e Ilha da Reunião
assinam acordo PPE

Uma parceria virtuosa com
os industriais sucroenergéticos

Em 7 de junho de 2017, Didier Robert, presidente da
região administrativa da Ilha da Reunião, e Frédéric
Moyne, diretor-geral da Albioma, assinaram um acordo
referente à contribuição do Grupo à Programação
Plurianual de Energia (PPE) da Ilha da Reunião. O PPE
estabelece uma meta de 50% de energia renovável
até 2020 nos departamentos ultramarinos franceses,
um objetivo para o qual o projeto de conversão
de nossas unidades da Ilha da Reunião contribui
diretamente. Uma das primeiras ações concretas
iniciadas no final do ano tem base em nosso
envolvimento na realização do regime regional de
biomassa (SRB, na sigla em francês), conduzido pela
Região. Nesse sentido, estamos contribuindo, junto
com outros agentes como a ADEME e a DAAF, para a
quantificação de reservas de resíduos de biomassa
de diversas origens que podem ser utilizados em
nossas usinas. Entre essas reservas, estudamos a
possibilidade de valorização energética de espécies
vegetais invasoras, como a acácia, cuja colheita
contribui para a proteção da biodiversidade local.

Nossa parceria com a indústria surcroenergética se
baseia essencialmente na valorização do bagaço em
uma lógica de economia circular, e no suprimento
de eletricidade e vapor necessários para o processo
de produção de produtos derivados do açúcar.
Nossa experiência também se estende à melhoria
do desempenho operacional de seus equipamentos,
especialmente no que diz respeito à obtenção de
maior eficiência energética em uma abordagem de
parceria em que todos saem ganhando. Este aporte
de experiência é fundamental no contexto de novas
aquisições no Brasil: no espaço de dois anos quase
dobramos a eficiência energética de Rio Pardo e
Codora.

Assinatura do acordo relativo à contribuição do Grupo Albioma
para o PPE da Ilha da Reunião

Caminhão entregando cana - Rio Pardo, Brasil
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Associar-se com comunidades locais
Consciente de que a empresa é um membro
pleno da sociedade civil, a Albioma vem
realizando há vários anos uma série de ações
que refletem tanto seu desejo por raízes locais
quanto seu apoio aos territórios.

▶▶ Divulgar nossos valores através de uma
política de parceria

Essa dinâmica é em grande parte resultado de
ações de mecenato e patrocínio, com escolhas
realizadas de acordo com os valores que elas
promovem.
Nossas contribuições visam principalmente a
valorização de ações em uma das quatro áreas
a seguir:
1. Economia de energia
2. Educação e valorização de ofícios
3. Preservação do meio ambiente
4. Cultura e tradições
Essa política garante a coerência com as missões
que realizamos ao mesmo tempo em que
fornece uma resposta aos principais desafios
dos territórios em que operamos. Ela contribui
para a implantação de um compromisso
socioempresarial que cria valor compartilhado
com nossos stakeholders.

Vista aérea de uma instalação fotovoltaica - Lassalle, Martinica

Visita escolar em uma instalação fotovoltaica - Lassalle, Martinica

Dominique Payet
Presidente da Associação Iris Hoarau
"Em 2016, a Albioma e a escola Iris Hoarau em Saint-Denis de la Reunion estavam trabalhando
juntas para construir um painel solar. Como consequência desta colaboração, os benefícios
deste projeto são numerosos. O dia a dia de nossos alunos melhorou, pois agora eles têm um
equipamento real de proteção para o sol e a chuva e que, além disso, é dedicado a atividades
educativas e também artísticas, e que não poderíamos ter obtido sem essa parceria. Este pátio
também é uma maneira de falar sobre energias renováveis e autonomia energética em termos
concretos, ao mesmo tempo em que oferece aos alunos acesso a uma ferramenta digital capaz
de monitorar o consumo de eletricidade da escola em tempo real. Somos gratos à Albioma
por fornecer seu conhecimento técnico,
recursos financeiros e compromisso
socioempresarial para este projeto
inovador e ecologicamente correto.
Especialmente porque o projeto
confirma a longo prazo seu caráter
de compartilhamento de know-how e
boa cooperação quando os técnicos
da Albioma realizam seu trabalho de
manutenção."

Vanessa Valton
Assistente executiva da Albioma Le Moule em Guadalupe
Em julho passado, contribuí ativamente com a organização do "Family
Day", um dia aberto para as famílias dos funcionários da Albioma Le
Moule e da Albioma Caraïbes. Foi uma oportunidade para os seus entes
queridos entenderem melhor o seu trabalho diário. É também uma forma
de fortalecer a coesão da equipe ao conhecer nossos colegas em um
ambiente descontraído. Este dia foi organizado com a contribuição de um especialista que está
atualmente desenvolvendo sua atividade de turismo industrial em Guadalupe. Propusemos um
circuito turístico adaptado em termos de condições de segurança e comentado por terceiros.
Também foram propostas atividades complementares fora do local, como o passeio de carro de
boi, símbolo de nossas tradições de Guadalupe.
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Apoio à população após os
furacões Irma e Maria no Caribe
Em setembro de 2017, o Caribe foi
duramente atingido pelos furacões Irma
e Maria com excepcional intensidade.
Danos materiais foram significativos no
arquipélago caribenho, especialmente
nas ilhas de St. Martin e St. Barthelemy, e algumas
pessoas perderam tudo. A Albioma expressou
seu apoio com uma doação de 10.000 euros para
a Cruz Vermelha e com uma segunda doação do
mesmo montante para a Federação das Empresas
Ultramarinas, associada à Fondation de France para
este evento.

Participação na 1ª edição da
Aldeia da Energia e do Clima da
Communauté d’Agglomération
du Nord Grande-Terre (CANGT)
Este evento foi dedicado
à apresentação da
estratégia de adaptação
às alterações climáticas da CANGT, na qual estão
localizadas as nossas instalações. Paralelamente,
quatro oficinas temáticas foram organizadas,
incluindo uma sobre o controle seu consumo de
energia como indivíduo. Um "Rally da Energia"
também foi organizado para crianças em idade
escolar com o objetivo de mostrar a elas ações
cotidianas simples que reduzem o consumo de
energia. A Albioma apoiou financeiramente este
evento e deu as boas-vindas ao grupo da escola que
venceu o rally, cujo prêmio era uma visita à unidade.

Apoio às primeiras Olimpíadas de
Química da Academia de Guadalupe
Em 2017, a Albioma apoiou a
competição das Olimpíadas de
Química da Academia de Guadalupe,
incluindo sua vencedora, Yana
Simonel, que foi a 9ª na competição
nacional. Em sua primeira fase, 14 estudantes do
ensino médio competiram em dois testes regionais,
um baseado em experimentação laboratorial e outro
em um tema trabalhado de forma colaborativa.
Este tipo de evento ajuda a promover as atividades
deste setor, que são essenciais para as atividades do
Grupo, através de nossos desafios de preservação
ambiental e de saúde e segurança no trabalho.
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Indicadoreschave

CONTRIBUIÇÃO PARA A
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

ENERGIA RENOVÁVEL

UNIDADE

2015

2016

2017

ABRANGÊNCIA

%

45,1

50,7

53,3

Consolidação global de todas as
empresas (excluindo a Ilha Maurício)

EFICIÊNCIA

UNIDADE

2015

2016

2017

ABRANGÊNCIA

Quantidade de Biomassa enriquecida

em milhões de
toneladas

2,4

2,3

2,3

Grupo

Exportação de kWh por tonelada de cana-de-açúcar

kWh/tonelada de
cana-de-açúcar

112

114

122

Biomassa Térmica

Disponibilidade

%

88

91

91

Biomassa Térmica, excluindo o Brasil

Intensidade de água da energia produzida

litro/kWh

2,0

2,0

2,0

Biomassa Térmica

Percentual de produção de energia de origem renovável
UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS

CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

PRODUÇÃO DE BIOENERGIA E AMBIENTE

UNIDADE

2015

2016

2017

ABRANGÊNCIA

Intensidade de CO2 da energia produzida

gCO2/kWh

561

558

540

Grupo

Quantidade de subprodutos de combustão gerados
(carvão e bagaço)

milhares de
toneladas

430

420

467

Biomassa Térmica

SOCIAL E SOCIOEMPRESARIAL

SEGURANÇA

UNIDADE

2015

2016

2017

ABRANGÊNCIA

Número de acidentes de trabalho

#

21

21

26

Grupo

Taxa de frequência de acidentes de trabalho

#

20,8

18,7

22,2

Grupo

Taxa de gravidade de acidentes de trabalho

#

0,46

0,60

0,87

Grupo

SOCIAL

UNIDADE

2015

2016

2017

ABRANGÊNCIA

Quadro de pessoal do Grupo

#

615

624

651

Grupo

Horas em média de treinamento por funcionário

h/ano/empregado

32

41

55

Grupo

Percentagem de estagiários, voluntários e aprendizes

%

4,6

3,6

4,2

Grupo

Percentagem de mulheres no quadro de pessoal

%

13

14

14

Grupo

SOCIOEMPRESARIAL

UNIDADE

2015

2016

2017

ABRANGÊNCIA

Número de residências com energia elétrica

milhares de
residências

1 073

1 112

1 118

Grupo

Encontre mais informações em nosso folheto "Tudo sobre Albioma"
ou no site www.albioma.com

Encontre todas as nossas publicações em www.albioma.com

Tour Opus 12
La Défense 9
77 esplanade du Général de Gaulle
92914 La Défense cedex
França

T. : +33 (0)1 47 76 66 44
contact@albioma.com
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Está na hora de mudar
a energia !

