
Organizações baseadas na comunidade e organizações tribais estão recebendo 
este e-mail a pedido do escritório do Departamento da MEPA, de acordo com o 
novo Protocolo de Justiça Ambiental que entrou em vigor em 1° de janeiro de 
2022.  Seguem anexas versões traduzidas deste-mail em espanhol, português 
europeu, português brasileiro, português creole cabo-verdiano e k’iche’. 

 

AVISO ANTECIPADO DE APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE  
IMPACTO AMBIENTAL ÚNICO DE ACORDO COM A MEPA 

 

EEA 15941 Projeto de Confiabilidade de Acushnet a Fall River da Eversource 
Energy e National Grid – Acushnet, Dartmouth, Fall River e New Bedford 
 

A NSTAR Electric Company, operando sob o nome fantasia Eversource Energy 
(“Eversource”), e a New England Power Company, operando sob o nome fantasia 
National Grid (“National Grid”) (coletivamente denominadas "Sociedades 
Empresárias"), propõem a construção, operação e manutenção de uma linha de 
transmissão de energia elétrica principalmente aérea de aproximadamente 19,5 km 
(12,1 milhas) e 115 kilovolts dentro dos limites da servidão de passagem entre a 
Unidade do Parque Industrial da Eversource, em Acushnet, Massachusetts, e a 
Subestação Bell Rock da National Grid, em Fall River, Massachusetts (o "Projeto"). 
Aproximadamente 12,7 km (7,9 milhas) do Projeto estarão situados em Acushnet, New 
Bedford e Dartmouth e pertencerão e serão operados pela Eversource, enquanto 
aproximadamente 6,8 km (4,2 milhas) estarão localizados em Fall River e pertencerão 
e serão operados pela National Grid. 
 
Em 15 de novembro de 2018, as Sociedades Empresárias apresentaram ao 
Departamento da Lei de Política Ambiental de Massachusetts ("MEPA", na sigla 
original em inglês) um Formulário de Notificação Ambiental Ampliado ("EENF", na sigla 
original em inglês) relativo ao Projeto.  O Departamento MEPA publicou o aviso do 
EENF para consulta pública no Environmental Monitor em 21 de novembro de 2018.  
Em 28 de dezembro de 2018, o Secretário de Energia e Assuntos Ambientais de 
Massachusetts emitiu um Certificado ("Certificado") relativo à apresentação do EENF 
(EEA No. 15941). O Certificado emitido pelo Secretário determinou que as Sociedades 
Empresárias preparassem um Relatório de Impacto Ambiental Único ("SEIR") para o 
Projeto.  As Sociedades Empresárias estão preparando o SEIR para abordar as 
atualizações do Projeto e os itens mencionados pelo Secretário no Certificado, e 
preveem que o documento será apresentado ao Departamento MEPA na primavera de 
2022.   
 
Cópias do EENF protocolado e do Certificado do Secretário relativo ao EENF podem 
ser encontradas nos sites do Projeto, listados abaixo. Também estão disponíveis nos 
sites do Projeto a seção Visão Geral do Projeto do EENF traduzida para espanhol, 
português, creole cabo-verdiano e k’iche.  Além disso, podem ser encontradas nos 
sites do Projeto apresentações da visão geral do Projeto realizadas em Audiências 
Públicas ocorridas em junho e julho de 2021, traduzidas para espanhol e português. 
 



Uma vez apresentado o SEIR ao Departamento MEPA, será feita a notificação pública, 
incluindo informações sobre períodos e prazos para comentários da comunidade.  Esse 
aviso será publicado no Environmental Monitor do MEPA e em jornais de grande 
circulação da área do projeto (The Herald News, The Standard Times e O Jornal).  O 
aviso será fornecido a esse grupo de organizações comunitárias e tribais, à Lista de 
Distribuição do MEPA (que inclui Órgãos Governamentais e Autoridades de Cargos 
Eletivos Municipais, Departamentos e Comissões) e aos vizinhos localizados a até 91 
m (300 pés) da rota do projeto. 
 
Para obter mais informações sobre a parte da Eversource no Projeto de Confiabilidade 
de Acushnet a 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 a Eversource em 
ProjectInfo@eversource.com ou ligue para 800-793-2202.   
 
Para obter informações específicas relativas à parte da National Grid no projeto, visite 
www.southcoastreliabilityprojects.com, envie um e-mail para a National Grid em 
Info@SouthCoastReliabilityProjects.com ou ligue para 833-233-7277. 
 
Para solicitar a tradução de outros documentos contidos no EENF ou o Certificado do 
Secretário sobre o EENF em um idioma diferente do inglês, ou para pedir a realização 
de um webinar de Informações do Projeto para a sua organização, envie um e-mail 
para a Eversource em ProjectInfo@eversource.com ou ligue para 800-793-2202. 
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