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Projeto de lítio da Mina do Barroso – Informativo
para a comunidade, edição de dezembro 2018
A Savannah Resources PLC (“Savannah”) é uma empresa de prospeção mineira, cotada na bolsa de valores de Londres (AIM:
SAV) e está a desenvolver um projeto mineiro para produção de concentrados de espodumena na região do Barroso.
O objetivo dos informativos da Savannah é dar a conhecer aos habitantes das comunidades vizinhas ao projeto, os trabalhos
planeados pela empresa. Poderá encontrar as edições anteriores, dos informativos, na página de internet da Savannah dedicada
à comunidade (http://www.savannahresources.com/community/portugal/).
Este informativo foi ainda criado para ajudar a promover uma via de comunicação entre a empresa e a comunidade, pelo que
alguma questão que surja, por favor entre em contacto connosco através do endereço eletrónico community@savannahresources.
com e nós tentaremos responder em edições futura, ou diretamente em questões urgentes.

Centro de Informação da
Savannah em Covas do
Barroso
A Savannah está a preparar um Centro
de Informação em Covas do Barroso
no qual a comunidade poderá obter
informações sobre a empresa e os seus
planos de prospeção e desenvolvimento
do projeto de lítio da Mina do Barroso.
Espera-se que o Centro de Informação
esteja pronto em breve, estandose neste momento a proceder à sua
beneficiação, com a colocação de um
novo piso e instalação de iluminação
adequada. Pretende-se que o Centro
esteja aberto por determinados períodos
durante a semana e fim-de-semana,
possibilitando a visita do publico em
geral e o esclarecimento de dúvidas
sobre o projeto e as atividades que
decorrem. Uma vez pronto, serão
fornecidos detalhes sobre o horário de
funcionamento do Centro.

Atividades de campo
Prospeção
Durante novembro as sondagens de prospeção prosseguiram no Grandão, Reservatório,
NOA e Pinheiro para recolher informação adicional que irá permitir um melhor
conhecimento das propriedades a mineralização.
O ritmo das atividades de prospeção vai abrandar durante a época natalícia, com a
interrupção de três semanas nos trabalhos de sondagens.

Exploração
As operações mineiras continuaram na mina a céu aberto do NOA, tendo sido realizada
uma pequena detonação para aceder a mais material pegmatítico, que será vendido a
produtores locais de cerâmica.

Estudos ambientais
Como parte do Estudo de Impacto Ambiente que está a decorrer, vários programas de
recolha de dados têm sido implementados para determinar as características ambientais
envolventes às infraestruturas mineiras propostas.

Água
Foram recolhidas amostras de água de
rios e corgos existentes na área do projeto
com o objetivo de se obter uma situação
de referência relativamente à qualidade
da água, com a qual futuras amostras
poderão ser comparadas.
Estão a ser feitos no Grandão e no NOA,
furos de água de monitorização para
determinar o fluxo de água. Estes furos de
água serão usados para avaliar o impacto,
caso este exista, nos níveis de água
subterrânea envolventes.

Solos

Centro de Informação de Covas do Barroso

Na área do plano de infraestruturas
proposto, onde será necessário a remoção
do solo, foram recolhidas amostras de
solo para determinar o impacto, caso
exista, que a sua remoção terá nas áreas
envolventes.

Ruído e pó
Foram concluídos estudos na área das atividades propostas para determinar até que
ponto as atividades existentes na área influenciam os níveis de ruído e poeira no meio
ambiente. Esta informação será utilizada como situação de referência para futuras
monitorizações.

Plano de Mina
A Savannah Resources está neste momento a finalizar uma proposta para o Plano de
Mina, para apresentar e discutir com as autoridades nacionais e locais, a comunidade
e outras partes interessadas. Este Plano de Mina responderá a várias questões
existentes, tais como a localização proposta de todos os locais-chave da mina (cortas,
área industrial, estradas, etc.) e as ligações com as estradas existentes, caso a Mina
seja desenvolvida. Um dos principais objetivos é ter o mínimo impacto possível para a
população, ambiente e infraestruturas existentes.

O novo membro da equipa
Paul O’Donoghue
O Paul O’Donoghue está, neste momento a mudar-se de Moçambique para Portugal para gerir
os Assuntos Externos da empresa. Paul esteve anteriormente envolvido variadas atividades do
setor privado, incluindo reflorestação a larga escala, desenvolvimento imobiliário e prestação
de serviços. Foi membro do conselho executivo de uma fundação de desenvolvimento do setor
privado, a Fundação Malonda. O Paul mudou-se originalmente para Moçambique como adido
diplomático na Embaixada da Irlanda em Maputo e viveu e trabalhou na África Austral durante
mais de vinte anos, com longos períodos no Lesoto, África do Sul e, em Moçambique nos últimos
15 anos, onde trabalhou para ONGs internacionais e para o governo da Irlanda. Paul irá morar
em Lisboa e fala fluentemente português.

Onde pode encontrar mais informações
A Savannah disponibiliza mais informação numa secção dedicada à comunidade, n na sua página da internet
www.savannahresources.com. Se tem uma questão específica, por favor envie-nos um correio eletrónico para community@
savannahresources.com e nós tentaremos responder assim que nos seja possível.
Se você quiser visitar os locais onde estamos a desenvolver os nossos trabalhos para ver qualquer uma das operações ou tiver outras
dúvidas, teremos todo o gosto em recebê-lo e responder às perguntas colocadas.
A Savannah nomeou como oficial de relações com a comunidade a Marta Fernandes, que está disponível para esclarecer questões
relacionadas com o projeto. A Marta pode ser contactada através do número 917599130.
Mais notícias podem ser encontradas em:

Página de internet: www.minadobarroso.pt

			

Twitter: @MinadoBarroso

Savannah e sua equipa gostariam de desejar a todos um
Natal seguro e feliz, junto da família e amigos.

