Atualizações sobre a reunião serão postadas em www.mass.gov/2050Roadmap e
www.mass.gov/2030CECP.
O Relatório do Plano de Descarbonização de Massachusetts até 2050 e os relatórios técnicos a ele
associados agora estão disponíveis em www.mass.gov/2050roadmap! O Gabinete Executivo de
Assuntos Energéticos e Ambientais (EEA - Energy and Environmental Affairs) o convida a revisar
esses relatórios e enviar qualquer pergunta que tenha sobre o conteúdo do relatório aqui, e a
participar do webinário abaixo para obter respostas às perguntas que tenha enviado.
Plano de Descarbonização de Massachusetts até 2050: Sessão de perguntas e respostas
Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021
12h00 às 13h30
Informações sobre o webinário:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hOw_a0gOTwuim9_IdfUM2A
Formulário para enviar perguntas: https://www.mass.gov/forms/questions-on-the-2050-roadmap
Acomodações: Acomodações relacionadas à acessibilidade e serviços linguísticos serão fornecidas
gratuitamente, mediante solicitação e conforme disponibilidade. Solicitações de acomodações
devem ser enviadas logo que possível, mas, no máximo, até a quarta-feira 13 de janeiro. Esses
serviços incluem documentos em formatos alternativos, documentos traduzidos, dispositivos de
escuta assistiva e intérpretes, incluindo intérpretes da Língua de Sinais Americana ou ASL. Para
obter mais informações ou solicitar acomodações razoáveis e/ou serviços linguísticos, favor
contatar Claire Miziolek, pelo e-mail gwsa@mass.gov.

O Plano Interino de Massachusetts para Clima e Energia Limpa em 2030 está disponível agora em
www.mass.gov/2030CECP para revisão e comentários do público, de 7 de janeiro a 22 de fevereiro
de 2021. O Gabinete Executivo de Assuntos Energéticos e Ambientais (EEA - Energy and
Environmental Affairs) convida você a revisar o plano interino, a enviar comentários ou sugestões e
a comparecer aos seguintes webinários para discutir o conteúdo do plano interino.
Webinário #1 sobre o Plano para Clima e Energia Limpa em 2030
Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021
9h30 às 11h00
Informações sobre o webinário:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hsX_MuzDQDmsQTqOD0zTdw
Webinário #2 sobre o Plano para Clima e Energia Limpa em 2030
Sábado, 6 de fevereiro de 2021
10h30-12h00
Informações sobre o webinário:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vTOiButGQXyiTfKggqIrow
Acomodações: Acomodações relacionadas à acessibilidade e serviços linguísticos serão fornecidas
gratuitamente, mediante solicitação e conforme disponibilidade. Solicitações de acomodações
devem ser enviadas logo que possível, mas, no máximo, até a 2 dias antes do webinar. Esses
serviços incluem documentos em formatos alternativos, documentos traduzidos, dispositivos de
escuta assistiva e intérpretes, incluindo intérpretes da Língua de Sinais Americana ou ASL. Para
obter mais informações ou solicitar acomodações razoáveis e/ou serviços linguísticos, favor
contatar Claire Miziolek, pelo e-mail gwsa@mass.gov.

