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COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

E CONSULTA DE AUDIÇÃO PÚBLICA  

D.P.U. 22-95  New England Power Company d/b/a National Grid  

Informa-se pelo presente que, nos termos da Lei Geral, capítulo 164, § 72, New England Power 

Company d/b/a National Grid (“National Grid” ou a “Empresa”), localizada em 170 Data Drive, 

Waltham, Massachusetts, 02451, apresentou uma petição ao Departamento de Serviços Públicos 

(“Departamento”) em relação à proposta da Empresa de separar um segmento de aproximadamente 

1,85 milhas das suas linhas aéreas de transmissão de 115 kilovolts (“kV”) existentes, atualmente 

instaladas em torres de malha de circuito duplo, em dois conjuntos distintos de estruturas (o “Projeto”). 

O Projeto estará localizado no âmbito do direito de passagem (right of way, ROW) de uma linha de 

transmissão elétrica de passagem existente que se estende desde a Estação de Comutação de 

Pottersville da National Grid em Somerset, Massachusetts, atravessa o Rio Taunton para Fall River, 

Massachusetts, e continua para leste dentro da ROW para a Subestação Sykes Road em Fall River. 

Com determinadas exceções, o Projeto será construído inteiramente dentro da ROW existente da 

Empresa. O Projecto também inclui algumas modificações na Subestação Sykes Road para interligar 

as duas linhas à estação. A Empresa aguardar uma decisão do Departamento de que o Projecto é 

necessário, serve a utilidade pública e é consistente com o interesse público ao abrigo do G.L. c. 164, 

§ 72. O Departamento decidirá se a Petição da Empresa deve ser aprovada e, em caso afirmativo, que 

condições são necessárias.  

O Departamento irá realizar uma consulta de opinião pública remota de comentários sobre o 

projeto usando a videoconferência Zoom às 18h30 da tarde de quinta-feira, 30 de março de 2023. 

Os interessados podem participar, clicando (ou acedendo a) na seguinte hiperligação  

https://us06web.zoom.us/j/87453301170a partir de um computador, smartphone ou Tablet. Para 

participar exclusivamente por áudio, os interessados poderão ligar para (646) 558-8656 (chamada não 

gratuita) e inserir a ID do Webinar: 874-5330-1170.  

Se prevê que vai fazer comentários através do Zoom durante a consulta de opinião pública, queira, por 

favor, enviar um e-mail para geneen.bartley@mass.gov com o seu nome, endereço de e-mail e 

endereço postal até quarta-feira, 29 de março de 2023. Caso preveja que vai fazer comentários via 

telefónica, queira, por favor, enviar uma mensagem de voz para o número (617) 305-3529 com o seu 

nome, número de telefone e endereço postal até 29 de março de 2023. A critério do Presidente da 

Mesa, poderá ser permitida a participação de outros comentadores durante a consulta de opinião 

pública.  

O Departamento aceitará comentários escritos sobre o Projeto. Os comentários escritos serão mais úteis 

para o Departamento se forem enviados até terça-feira, 18 de abril de 2023. As pessoas ou grupos 

que desejem ser envolvidos no processo do Departamento para além de fornecerem comentários na 

audiência pública de comentários ou submeterem comentários escritos podem procurar intervir como 

parte ou participar como um participante limitado. Uma petição para intervir ou participar deve ser 

apresentada ao Departamento em formato eletrónico, por e-mail ou anexo de e-mail, para 

dpu.efiling@mass.gov e para joan.evans@mass.gov o mais tardar até ao encerramento do expediente 

(17h00) na terça-feira, 18 de abril de 2023.  

https://us06web.zoom.us/j/87453301170
mailto:geneen.bartley@mass.gov
mailto:dpu.efiling@mass.gov
mailto:joan.evans@mass.gov
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O Departamento criou uma página web de informação especial para este processo e irá atualizá-la no 

decurso do processo: https://www.mass.gov/info-details/somerset-fall-river-line-separation. Também 

pode aceder à página web digitalizando o código QR abaixo. 

 
Consulta de opinião pública  
Durante a consulta de opinião pública, a Empresa apresentará um resumo do Projeto proposto. As 

autoridades públicas e membros do público terão a oportunidade de apresentar dúvidas e fazer 

comentários relativamente ao Projeto proposto. A consulta de opinião pública será transcrita por um 

estenógrafo judicial. Será publicada uma gravação da consulta de opinião pública no canal de YouTube 

do Departamento após o término da mesma em https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-

Kr26lEZVTA.  

Serão providenciados serviços de interpretação simultânea de inglês para português. Todos os 

interessados deverão selecionar o seu idioma preferencial para ouvir o/a intérprete a traduzir para 

aquele idioma. Prima o ícone do globo  e depois escolha o idioma pretendido.  

Descrição do projeto  
A Empresa sustenta que o Projeto é necessário para assegurar a fiabilidade do sistema de transmissão 

elétrica no Sudeste de Massachusetts e em Rhode Island. Especificamente, a Empresa afirma que 

separar as linhas reduzirá as probabilidades de uma interrupção afetar ambas as linhas existentes e 

fornecerá um sistema de transmissão mais fiável e robusto.  

O Projeto estará localizado principalmente dentro de uma linha de transmissão elétrica ROW existente 

que se estende desde a Estação de Comutação de Pottersville da National Grid em Somerset até à 

Subestação Sykes Road em Fall River. Esta ROW está atualmente ocupada por dois circuitos de 

transmissão suspensos de 115 kV denominados linhas N12 e M13. Durante aproximadamente 1,85 

milhas, estas linhas são suportadas sobretudo sobre torres de malha de aço de circuito duplo (ou seja, 

os dois circuitos, cada um composto por três condutores de fase individuais, partilham a mesma série 

de torres dentro da ROW). O Projeto envolve a remoção das torres de malha de aço de circuito duplo 

existentes e a construção de dois conjuntos de monopolos e condutores de aço de circuito único para 

transportar as Linhas N12 e M13 separadas. As duas torres de travessia de rio com 300 pés de altura 

existentes devem permanecer no lugar. Os cabos também serão atualizados para suportar mais corrente 

elétrica.  

Atualmente, as linhas atravessam o Rio Taunton. O Projeto irá requerer a instalação de duas estruturas 

de travessia de rio com 300 pés de altura, uma de cada lado do rio Taunton. A estrutura de travessia do 

rio requer servidões imobiliárias adicionais na margem do rio Fall do lado do rio Taunton para manter 

uma distância de separação segura de uma linha existente. A Empresa também garantiu as servidões 

necessárias dos proprietários das terras em torno das estruturas M13N-13 e N12-13, resultando na 

eliminação da necessidade dessas estruturas. O Projeto também inclui algumas modificações na 

Subestação Sykes Road dentro da linha de vedação para interligar as Linhas N12 e M13 na estação. 

Essas modificações incluem a substituição de taps de linha, a instalação de dois comutadores de linha 

e ligações ao barramento da estação. Não haverá expansão da pegada da Subestação Sykes Road. 

https://www.mass.gov/info-details/somerset-fall-river-line-separation
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA
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Figura 1: O Projeto 

 
Subestação de Pottersville 

Subestação da Sykes Road 

M13 – Nova linha de transmissão aérea de 115kV no 

direito de passagem existente 

N12 – Atualizações da linha de transmissão de 115kV 
no direito de passagem existente 

 

Está disponível um mapa interativo da localização do projeto no seguinte link: 

https://www.southcoastreliabilityprojects.com/N12M13-Upgrade/index.html (na secção “Localização 

do Projeto”). 

Intervenção e Participação  
As pessoas ou grupos que desejem ser envolvidos no processo do Departamento para além de 

fornecerem comentários na audiência pública de comentários ou submeterem comentários escritos 

podem procurar intervir como parte ou participar como um participante limitado. A intervenção na 

qualidade de parte permite à pessoa ou grupo participar plenamente na fase probatória deste processo, 

inclusive nas audiências probatórias, e inclui o direito de recurso face à decisão final. Um participante 

limitado poderá receber os documentos que serão apresentados ao Departamento e poderá apresentar 

contestações escritas ao Departamento após a conclusão das audiências probatórias. Contudo, o 

participante limitado não poderá participar na fase probatória do processo e não tem o direito de 

recorrer de uma decisão.  

Qualquer pessoa que deseje intervir como parte ou participar como participante limitado neste processo 

deve apresentar um pedido escrito ao Presidente da Mesa (ver Instruções de Apresentação abaixo). 

Uma petição para intervir ou ser um participante limitado deve cumprir os requisitos substantivos e 

temporais do artigo 1.03 do capítulo 220 das regras processuais do Departamento, incluindo o requisito 

https://www.southcoastreliabilityprojects.com/N12M13-Upgrade/index.html
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de que uma petição de intervenção deve indicar de que forma o requerente é “substancial e 

especificamente afetado” pelo Projeto proposto pela Empresa. Os regulamentos relativos à intervenção 

e à participação limitada podem ser encontrados no website do Departamento em: 

https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case. 

Instruções de apresentação  
Os comentários escritos sobre o Projeto, ou um pedido para intervir ou participar como participante 

limitado neste processo, devem ser apresentados em dois locais:  

Em primeiro lugar, o pedido para intervir ou participar, e os comentários, devem ser apresentados ao 

Departamento em formato eletrónico, por e-mail ou anexo de e-mail para dpu.efiling@mass.gov; e 

para joan.evans@mass.gov até terça-feira, 18 de abril de 2023. O corpo do e-mail deve especificar: 

(1) o número de registo do processo (D.P.U. 22-95); (2) o nome da pessoa ou entidade que faz a 

apresentação; e (3) uma breve descrição do documento. A apresentação eletrónica deve também incluir 

o nome, cargo e número de telefone da pessoa de contacto, caso haja dúvidas acerca da mesma.  

Em segundo lugar, a petição ou os comentários devem ser enviados eletronicamente para o consultor 

jurídico da Empresa, David S. Rosenzweig, Esq., Keegan Werlin LLP, 99 High Street, Suite 2900, 

Boston, MA 02110, drosen@keeganwerlin.com.  

Revisão Pública da Petição da Empresa 
Estão disponíveis cópias da petição da Empresa, incluindo todos os anexos, para inspeção pública em 

formato de cópia impressa nos seguintes locais:  

• Departamento de Serviços Públicos (Department of Public Utilities), One South Station, 5th 

Floor, Boston, MA 02110  

• Funcionário da Autarquia Municipal (City Clerk) de Fall River; One Government Center, 

Room 227; Fall River, MA 02722  

• Biblioteca Pública de Fall River; 104 North Main Street; Fall River, MA 02720  

• Escrivão da Cidade de Somerset; Câmara Municipal de Somerset; 140 Wood Street; Somerset, 

MA 02726  

• Somerset Public Library; 1464 County Street; Somerset, MA 02726  

Além disso, a petição da Empresa, incluindo todos os anexos, estão disponíveis eletronicamente através 

do website do Departamento em 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/22-95.  

O público pode aceder à página web da National Grid para o Projeto Proposto nos seguintes links: 

https://www.southcoastreliabilityprojects.com/N12M13-Upgrade/index.html.  

Para solicitar materiais em formatos acessíveis a pessoas com deficiências (Braille, letra aumentada, 

ficheiros eletrónicos ou formato áudio), contacte o coordenador ADA do Departamento através do e-

mail gabriella.knight@mass.gov.  

Pedidos de alojamento  
Estão disponíveis, mediante solicitação, acomodações razoáveis para pessoas com deficiências. Inclua 

uma descrição completa do alojamento de que necessitará e uma forma de o contactarmos se 

precisarmos de mais informações. Por favor, avise-nos com tanta antecedência quanto lhe for possível. 

https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
mailto:dpu.efiling@mass.gov
mailto:joan.evans@mass.gov
mailto:drosen@keeganwerlin.com
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/22-95
https://www.southcoastreliabilityprojects.com/N12M13-Upgrade/index.html
mailto:gabriella.knight@mass.gov
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Os pedidos de última hora serão aceites, mas poderemos não ser capazes de satisfazer o pedido. Por 

favor envie os seus pedidos para: Gabriella Knight, ADA e Gestora de Diversidade no Gabinete 

Executivo de Energia e Assuntos Ambientais em gabriella.knight@mass.gov. 

Serão prestados serviços de interpretação em para a consulta de opinião pública. Estão disponíveis 

serviços adicionais de interpretação linguística mediante pedido. No seu pedido, indique a língua 

pretendida e um meio de contacto para o caso de necessitarmos de mais informações. Por favor, avise-

nos com tanta antecedência quanto lhe for possível. Serão aceites pedidos de última hora, mas poderá 

haver dificuldades de acomodação. Contacte o Presidente da Mesa (informações de contacto abaixo).  

Qualquer pessoa que pretenda mais informações relativamente ao presente Aviso, incluindo 

informações acerca da intervenção ou participação no processo, pode igualmente contactar o 

Presidente da Mesa no endereço ou número de telefone abaixo indicados:  

Joan Foster Evans, Presidente da Mesa 

Departamento de Serviços Públicos (Department of Public Utilities) 

One South Station 

Boston, MA 02110 

joan.evans@mass.gov 

(617) 305-3525 
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