
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE COMENTÁRIOS 
POR FAVOR LEIA 

 
A Vineyard Wind LLC ("Vineyard Wind" ou "Empresa") apresentou três petições relacionadas à Comissão de 
Localização de Instalações de Energia ("Comissão de Localização") e ao Departamento de Serviços Públicos em 
ligação com a proposta da Empresa para construir e operar uma nova linha de transmissão eléctrica terrestre e 
submarina, uma nova subestação e outro equipamento eléctrico necessário para ligar o seu planeado conjunto de 
turbinas eólicas submarinas à rede eléctrica regional (em conjunto, "Projecto").  A parte submarina da linha de 
transmissão passaria por águas estatais nas cidades de Barnstable, Edgartown, Mashpee, e Nantucket, 
Massachusetts, e faria aterros em Barnstable. A porção terrestre da linha de transmissão e a nova subestação 
estariam inteiramente localizadas na Cidade de Barnstable.  

A Comissão de Localização irá analisar a parte terrestre da linha de transmissão, e a parte submarina da linha de 
transmissão em águas estatais. A Comissão de Localização não irá analisar o parque eólico submarino planeado.   

A notificação legal em anexo descreve a Rota Primária da Empresa para a linha de transmissão, bem como rotas 
alternativas que a Empresa propôs. A notificação também explica as oportunidades de participação pública no 
processo de análise. A notificação legal em anexo está também disponível em português na pagina web da 
Comissão de Localização em www.mass.gov/service-details/efsbsiting-calendar e na pagina web da Empresa em 
https://www.parkcitywind.com/permitting. Por favor, leia atentamente este aviso.   

A Comissão de Localização é uma agência estatal que irá determinar se o projecto de transmissão proposto pode 
ser construído e se as isenções de zoneamento solicitadas pela Empresa serão aprovadas. A Comissão de 
Localização realizará uma audiência pública de comentários utilizando a plataforma de videoconferência 
Zoom às 19:00 p.m. no dia 7 de outubro de 2020 (quarta-feira) às 19:00 p.m. Os participantes podem aderir 
clicando (ou entrando) no seguinte link: https://zoom.us/j/94389141158 a partir de um computador, smartphone 
ou tablet. Não é necessário o download prévio de software.  Para participar apenas com áudio, os participantes 
podem ligar para 1 (646) 558-8656 (não é gratuito) e depois introduzir o ID# 943-8914-1158 da Reunião. Se 
prevê fornecer comentários via Zoom durante a audiência, envie um e-mail para geneen.bartley@mass.gov com o 
seu nome, endereço de e-mail e endereço postal até 6 de outubro de 2020. Se prevê comentar por telefone, por 
favor deixe uma mensagem de correio de voz em (617) 305-3529 com o seu nome, número de telefone e 
endereço postal até 6 de outubro de 2020.  Podem ser autorizados comentadores adicionais durante a audiência, 
a critério do Oficial Presidente. Qualquer pessoa com interesse no Projecto é encorajada a comentar, quer 
oralmente na audiência pública virtual de comentários, quer por e-mail. 

Os serviços de tradução para os que têm um domínio limitado da língua inglesa estão disponíveis mediante 
pedido para Donna.sharkey@mass.gov. Inclua no seu pedido a língua requerida, e uma forma de o contactar se 
precisarmos de mais informações. A pedido, estão também disponíveis acomodações razoáveis para pessoas com 
deficiência. Contacte o coordenador ADA do Departamento em DPUADACoordinator@mass.gov. Inclua uma 
descrição da acomodação de que necessita, incluindo todos os detalhes que puder. Inclua também uma forma de o 
podermos contactar se precisarmos de mais informações. Por favor, nos informe com a maior antecedência 
possível. Poderia ser não possível satisfazer os pedidos de última hora. 

As pessoas e grupos afectados pelas petições da Empresa que desejem ser envolvidos no processo de análise da 
Comissão de Localização podem solicitar a sua participação como intervenientes ou como participantes limitados.  
Tais pedidos devem satisfazer os critérios delineados na Notificação em anexo. O prazo para fazer tal pedido é 
17:00 p.m. do dia 28 de outubro de 2020. O processo de apresentação de um pedido de participação é explicado 
na Notificação. As perguntas relativas à participação também serão respondidas na audiência pública de 
comentários.   
 
Cópias das petições da Empresa estão disponíveis online em 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB20-01 e na pagina web da Vineyard 
Wind em: https://www.parkcitywind.com/permitting.  Se tiver quaisquer perguntas sobre o processo de análise da 
Comissão de Localização, envie um e-mail para o Oficial Presidente, Donna Sharkey, para 
Donna.sharkey@mass.gov ou deixe uma mensagem para (617) 305-3525.  O endereço da Comissão de Localização 
é: Comissão de Localização de Instalações de Energia/DPU, One South Station, Boston, MA 02110. 
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