
VISÃO GERAL

O Aeroporto Cape Cod Gateway é um fator importante à 
infraestrutura de transportes do Estado. A fim de aumentar a 
sua eficiência e melhorar segurança, vários melhoramentos 
estão a ser propostos. Os Projetos serão construídos em três 
fases conforme o financiamento é alocado pelos Planos de 
Melhoramento Capital (CIP):

Projetos Fase 1 (2022 a 2026)

• Substituição Pista 6 EMAS

• Realocar e Estender a Pista de Táxi B

• Reconstruir e Realinhar as Pistas de Táxi D e E na Pista 15

• Atualizações de Terminais

• Servidões de Extensão de Pista 

Projetos da Fase II (2027 a 2031)

• Limpeza de Árvores para a Extensão da Pista 15-33

• Extensão da Pista 15-33 e Pista de Táxi A (incluindo Nova 
Pista A1 e A4)

• Melhorar o Controle de Uso de Solo (Servidão/Taxa) 

Projetos da Fase III (2032 a 2040)

• Instalar Pista 24 EMAS

• Melhorar o Controle de Uso do Solo (Servidão/Taxa) 

Benefícios do Projeto

• Oferece novas oportunidades de crescimento comercial 
dentro de uma área delimitada para desenvolvimento 
comercial/industrial.

• Contribui para a economia da região.

• Fornece novas construções significativas e oportunidades 
de emprego de longo prazo.

• Melhora a segurança operacional e eficiência do 
Aeroporto.

• Reserva espaço em ambos os lados do terminal para 
planear o carregamento de aeronaves elétricas para 
Aeronaves GA e comerciais.

• Inclui carregamento de veículos elétricos e painéis solares 
em toldos e hangares de veículos.

CRONOGRAMA DE REVISÃO AMBIENTAL

Licenciamento (novembro de 2022 a 2024)

MEPA:

• Avaliação EJ (Enviada: 12 de outubro de 2022)

• ENF (Meta de Arquivamento: 30 de novembro de 2022) 
(Publicado no Monitor Ambiental em 7 de dezembro de 
2022)

• Período de revisão de 30 dias com período de 
comentários de 20 dias

• Decisão sobre ENF: 6 de janeiro de 2023 

• DEIR (Período de comentários do Monitor Ambiental)

• FEIR 

NEPA:

• Avaliação Ambiental/Determinação de Impacto Não 
Significativo (EA/FONSI)

• Declaração de Impacto Ambiental (EIA) 

• Rascunho de EIS (Publicado para revisão e 
comentários públicos por um mínimo de 45 dias

• EIS final (Decisão final tomada após 30 dias) 

CCC:

• Desenvolvimentos de Impacto Regional (DIR)

• O período de audiência pública da DRI inicia dentro 
de 60 dias após o recebimento da referência da RRI 
da cidade e termina dentro de 90 dias depois.

• Um período de decisão DRI de 60 dias segue o 
período de audiência pública. 
 

**Divulgação pública contínua durante todo o Projeto

Projetos Plano Mestre do Aeroporto Cape Cod Gateway

480 BARNSTABLE RD, HYANNIS, MA 02601



VISÃO GERAL DO PROCESSO DE REVISÃO 
AMBIENTAL

O que é a Lei de Política Ambiental de Massachusetts (MEPA)?

De acordo com o MEPA, o Escritório MEPA do Escritório Executivo 
de Assuntos Energéticos e Ambientais (EEA) realiza revisões de 
projetos de desenvolvimento e outras atividades que exigem 
ação de uma ou mais agências estaduais. Para assegurar 
a consistência entre as Ações da Agência e para facilitar a 
coordenação de todos os processos de licenciamento e revisão 
ambiental e de desenvolvimento do Estado, o MEPA analisa 
como o Projeto cumpre os padrões e requisitos regulamentares 
aplicáveis. Também oferece oportunidades significativas 
para a revisão pública dos potencias impactos ambientais de 
determinados projetos. Exige que o Proponente e as agências 
estaduais estudem os impactos ambientais e de saúde pública 
de curto e longo prazo de projetos que requerem autorização 
estatal, assistência financeira ou disposição de terras, e usem 
todas as medidas viáveis para evitar, minimizar e mitigar danos 
ao meio ambiente ou, na medida em que os danos ao meio 
ambiente não possam ser evitados, para minimizar e mitigar os 
danos ao meio ambiente na medida do possível.

Exemplos de análises necessárias: delimitações de zonas 
húmidas, avaliação da qualidade do ar, avaliações de habitats 
da vida selvagem, impactos para as populações de justiça 
ambiental

O que é a Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA)?

A revisão da NEPA exige que as agências federais avaliem os 
efeitos ambientais e sociais de todas as ações federais, assistidas 
e licenciadas pelo governo federal, não apenas daquela definidas 
como “grandes” ou com impactos “significativos”. Os projetos 
são revisados de acordo com as políticas, regulamentos e leis de 
proteção ambiental do Governo Federal.

Exemplos de análises necessárias: avaliação de ruído, relatório de 
águas pluviais

O que é a Lei da Comissão de Cape Cod?

De acordo com a Lei da Comissão de Cape Cod, a Comissão 
tem a autoridade e a obrigação de revisar e decidir sobre certos 
projetos, devido ao seu tamanho ou outras características, que 
podem causar problemas de desenvolvimento e afetar mais uma 
cidade. A revisão regional e a tomada de decisões da Comissão 
são adicionais às de agências federais, estaduais ou locais.

Através da revisão da DRI, a Comissão determina os benefícios e 
prejuízos comparativos de um projeto e a sua consistência com 
o Plano da Política Regional de Cape Cod (RPP) e planos e metas 
abrangentes locais. O RPP de 2018 é o quinto RPP elaborado pela 
Comissão de Cape Cod delineando 14 metas e objetivos para 
orientar e planear o futuro da região de forma consistente com 

a visão e a política de crescimento. O RPP reflete diretamente 
os propósitos e objetivos estabelecidos na Lei. De acordo com a 
Lei, a Comissão é responsável por equilibrar a proteção dos vários 
recursos culturais, naturais e outros da região, ao mesmo tempo 
em que promove economias locais e regionais sustentáveis e 
crescimento económico.

Exemplos de análises requeridas: Estudo de transporte, avaliação 
de impactos em espaços abertos

INTERESSADO EM SABER MAIS SOBRE O 
PROCESO DE REVISÃO AMBIENTAL?

Se você quiser saber mais sobre o desenvolvimento proposto, 
visite o site do projeto: https://flyhya.com/environmental-
assessment

Você também pode marcar uma reunião, solicitar acomodações 
necessárias (incluindo serviços de interpretação oral), fazer 
perguntas ou compartilhar seus comentários, usando e-mail do 
projeto: enviroHYA@epsilonassociates.com ou ligando para 978-
897-710

LIST OF ACRONYMES

CCC Comissão Cape Cod 
DRI Impacto de Desenvolvimento Regional 
HYA Aeroporto Cape Cod Gateway 
MEPA Lei de Política Ambiental de Massachusetts 
NEPA Lei de Política Ambiental Nacional 
EA Avaliação Ambiental 
EMAS Sistema de Detenção de Materiais de Engenharia 
RSA Áreas de Segurança da Pista 
RPZ Zonas de Proteção da Pista


