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Projeto de lítio da Mina do Barroso
Informativo para a comunidade, edição de abril 2019
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 litinífero 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
Nos últimos seis meses, a Savannah tem estado a preparar um centro de informação, com o objetivo de prover informação
detalhada sobre o desenvolvimento do projeto da Mina do Barroso.
O centro de informação encontra-se já aberto e pronto a ser visitado por qualquer pessoa que queira saber mais detalhes
sobre todo o projeto. Estará aberto dois dias
por semana, com alguém disponível para
responder a questões sobre prospeção,
licenciamento,
monitorização
ambiental,
construção, exploração, processamento e
reabilitação mineira.

O centro destina-se a fornecer informações
dinâmicas que serão atualizadas durante
todo o ciclo de desenvolvimento do projeto,
com novos dispositivos de informação sendo
adicionados à medida que detalhes do projeto
forem sendo definidos.
A Savannah tem todo o prazer em receber e
partilhar o projeto com a comunidade local.
Existe uma caixa de correspondência, na
parede exterior do centro, onde quaisquer
questões/comentários/sugestões são bemvindas e a Savannah terá prazer em contatar
pessoalmente as pessoas para discutir as suas
preocupações.

Horário de Abertura:
Terça-feira - 10:00 ás 12:30
Quarta-feira - 15:00 ás 17:30

Onde pode encontrar mais informações
A Savannah disponibiliza mais informação numa secção dedicada à comunidade 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 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:

Twitter: @MinadoBarroso

