Projeto de lítio da Mina do Barroso
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Setembro de 2019

A Savannah Resources PLC (“Savannah”) é uma empresa de prospeção mineira, cotada na bolsa de valores de Londres
(AIM:SAV) que está a desenvolver um projeto litinífero na região do Barroso, sobre o qual emitimos estes boletins
informativos. O grande objectivo da Savannah é dar a conhecer aos habitantes das comunidades vizinhas do projeto os
trabalhos que estão a ser realizados e aqueles que estão planeados, de forma a que a comunidade esteja envolvida neste
projecto tão importante para todos.

Agosto e Setembro na Mina do Barroso
No dia 14 de Agosto teve lugar, em Covas do Barroso, a Sessão Pública de esclarecimentos à população.
A Savannah apresentou o que tem vindo a acontecer no projecto e o que está previsto para a área da
concessão: núcleos de exploração, locais destinados a aterros de resíduos inertes, infraestruturas de
tratamento do mineral e de apoio ao desenvolvimento dos restantes trabalhos, estradas de ligação entre os
diferentes núcleos e de escoamento do produto final (concentrado de espodumena).
A audiência teve a oportunidade de colocar as suas dúvidas, que mereceram a nossa maior atenção. O Estudo
de Impacte Ambiental continua em desenvolvimento e a Savannah partilhará com todos os envolvidos as
conclusões e desenvolvimentos, logo que tenhamos informações relevantes.

Sessão pública de 14 de agosto de 2019

Aproveitamos este boletim informativo para prestar alguns esclarecimentos que serão do interesse geral.
O que é um Estudo de Impacte Ambiental e porque é realizado?
A legislação portuguesa obriga as empresas a avaliarem o impacte da sua actividade, de forma a assegurar que a
qualidade de vida das populações e que o ambiente são preservados. O Decreto-Lei 151-B/2013 de 31 outubro
estabeleceu inicialmente o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), tendo sido actualizado ao longo
dos anos, que exige às empresas a realização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O EIA é um documento elaborado
pelo proponente, neste caso a Savannah, que contém: descrição sumária do projeto; identificação e avaliação dos

impactes prováveis, positivos e negativos, que a realização do projeto pode ter no ambiente; evolução previsível da
situação de facto sem a realização do projeto; medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar
os impactes negativos esperados; resumo não técnico destas informações.
Quem realiza o Estudo de Impacte Ambiental?
A realização do EIA é da total responsabilidade da empresa proponente, neste caso a Savannah. A Savannah, pela
responsabilidade social e respeito pelo ambiente, decidiu recorrer a uma empresa externa para apoio na sua realização.
O nosso EIA está a ser desenvolvido pela VISA Consultores, uma empresa com larga experiência no sector mineiro.
Desta forma, conseguimos assegurar que o seu desenvolvimento está a ser levado a cabo por uma equipa multidisciplinar,
que abrange todas as especialidades que a legislação obriga, e que todas as análises inerentes ao trabalho são realizadas
por laboratórios certificados para o efeito. Pretendemos assegurar que os resultados serão válidos e fiáveis.
Que trabalhos têm sido feitos?
Os trabalhos de campo têm recaído sobre o estuda da fauna, flora, qualidade das águas superficiais e subterrâneas,
qualidade do solo, ruído e qualidade do ar.
Qual o objetivo desses trabalhos?
Os trabalhos de campo são desenvolvidos com o objetivo de caracterizar a situação de referência (situação actual sem
mina). Com o início do projeto serão feitas avaliações sistemáticas, cujos valores serão comparados com os iniciais
(valores obtidos na caracterização da situação de referência) e deste cruzamento de informações conseguiremos concluir
sobre o grau de interferência da atividade mineira com o meio ambiente.

Relembramos que o nosso centro de informação em Covas do Barroso está aberto para o receber todas as
terças das 10h às 12h30 e quartas das 15h às 17h30. Venha visitar-nos!

A equipa Savannah
Este mês queremos apresentar-lhe...
O meu nome é Sónia Coelho, sou de Lisboa e vivo em Boticas há 12 anos. Sou formada
em Geologia Aplicada e do Ambiente e comecei a trabalhar na indústria mineira em
2005, numa empresa Canadiana. O meu percurso tem sido marcado por projectos de
carvão, ouro e lítio, o que me deu a oportunidade de trabalhar em várias partes do
mundo. Adicionalmente, passei por funções de Técnica de Ambiente, durante 6 anos,
no Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos do Alto Tâmega
(Resinorte). Nos meus tempos livres gosto de viajar e ler. As questões ambientais são
de extrema importância neste projeto e para a Savannah, onde sou Coordenadora
Ambiental, e por isso qualquer questão que tenham, falem comigo!

Para obter mais informações...
A Savannah disponibiliza uma página de internet dedicada à Mina do Barroso, www.minadobarroso.com, bem como uma secção para a
comunidade na sua página principal: www.savannahresources.com.
Se gostava de visitar os locais onde estamos a desenvolver os nossos trabalhos para ver qualquer uma das operações ou se tiver alguma dúvida,
a nossa equipa tem todo o gosto em recebê-lo e a responder às suas questões.
A Savannah nomeou como oficial de relações com a comunidade a colaboradora Marta Fernandes. A Marta pode ser contactada através do
número 917599130.
Para qualquer questão adicional, por favor envie-nos uma
community@savannahresources.com. Responderemos logo que possível.
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