
Organizações comunitárias e organizações tribais estão a receber este e-mail a 
pedido do escritório do MEPA, em conformidade com o novo protocolo de 
Justiça Ambiental que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2022.  As versões 
traduzidas deste e-mail estão anexadas em Espanhol, Português Europeu, 
Português Brasileiro, Português de Cabo Verde ( Crioulo), e K'iche’. 

 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE APRESENTAÇÃO DE UM RELATÓRIO ÚNICO DE 
IMPACTO AMBIENTAL MEPA 

 

EEA 15941 Eversource Energy e National Grid Acushnet para o Projeto de 
Confiabilidade de Fall River - Acushnet, Dartmouth, Fall River, e New Bedford 
 

NSTAR Electric Company d/b/a Eversource Energy ("Eversource") e New England 
Power Company d/b/a National Grid ("National Grid") (em conjunto, as " Companhias") 
propõem-se construir, operar, e manter uma linha de transmissão eléctrica de 
aproximadamente 12,1 milhas e 115 quilovolts, principalmente por via aérea ao longo 
dos direitos de passagem existentes entre o Industrial Park Tap Eversource em 
Acushnet, Massachusetts e a Subestação Bell Rock da National Grid em Fall River, 
Massachusetts (o "Projeto"). Aproximadamente 7,9 milhas do Projeto serão em 
Acushnet, New Bedford e Dartmouth e serão propriedade e operadas pela Eversource, 
e aproximadamente 4,2 milhas serão em Fall River e serão propriedade e operadas 
pela National Grid. 
 
As Companhias submeteram um Formulário de Notificação Ambiental Expandida 
("EENF") para o Projeto ao Gabinete de Política Ambiental de Massachusetts ("MEPA") 
a 15 de Novembro de 2018.  O Gabinete do MEPA publicou um aviso do EENF para 
revisão pública no Monitor Ambiental a 21 de Novembro de 2018.  A 28 de Dezembro 
de 2018, o Secretário de Energia e Assuntos Ambientais de Massachusetts emitiu um 
Certificado ("Certificado") sobre o registo no EENF (EEA No. 15941). O Certificado 
emitido pelo Secretário analisou as Companhias para preparar um Relatório Único de 
Impacto Ambiental ("SEIR") para o Projeto.  As Companhias estão a preparar 
ativamente o SEIR para abordar as atualizações do Projeto e os itens definidos pelo 
Secretário no Certificado e antecipar a apresentação ao Gabinete do MEPA durante a 
Primavera de 2022.   
 
Cópias dos documentos do EENF e do Certificado do Secretário sobre o EENF podem 
ser encontrados nos web sites do Projeto indicados abaixo. A secção Visão Geral do 
Projeto do EENF traduzida para Espanhol, Português, Crioulo Cabo-Verdiano, e K'iche 
estão também disponíveis nos web sites do Projeto.  Além disso, as apresentações de 
visão geral do Projeto das reuniões do Public Open House realizadas em Junho e Julho 
de 2021 traduzidas para Espanhol e Português estão disponíveis nos web sites do 
projeto. 
 
O aviso público será fornecido após o preenchimento do SEIR junto do Gabinete do 
MEPA, incluindo informações sobre os períodos de comentários públicos e os prazos 
para apresentação de comentários.  Este aviso será publicado no Monitor Ambiental do 
MEPA e nos jornais em circulação geral na área do projeto (The Herald News, The 



Standard Times, e O Jornal).  O aviso será fornecido a este grupo de organizações 
comunitárias e organizações tribais, à Lista de Distribuição do MEPA (que inclui 
Agências Estatais e Funcionários, Departamentos e Comissões Municipais Locais 
Eleitos ) e apoiantes num raio de 300 pés da rota do projeto. 
 
Para mais informações sobre a porção Eversource do Projeto de Fiabilidade de 
Acushnet para Fall River, visite https://www.eversource.com/content/ema-
c/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusetts-projects/acushnet-
to-fall-river-reliability-project, envie um e-mail para Eversource 
ProjectInfo@eversource.com ou ligue o 800-793-2202.   
 
Para mais informações específicas sobre a porção do projeto da National Grid's Fall 
River, visite www.southcoastreliabilityprojects.com, envie um e-mail para a National 
Grid em Info@SouthCoastReliabilityProjects.com ou ligue o 833-233-7277. 
 
Para solicitar a tradução de documentos adicionais contidos no EENF ou o Certificado 
do Secretário no EENF para uma língua diferente do Inglês ou para solicitar um 
webinar Informativo do Projeto para a sua organização, por favor envie um e-mail para 
Eversource ProjectInfo@eversource.com ou ligue o l 800-793-2202. 
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