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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.

Outubro na Mina do Barroso
A Savannah mantém-se empenhada no desenvolvimento dos trabalhos necessários que permitirão a
conclusão do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Neste sentido, temos recolhido água no Rio Covas, tanto a
montante como a jusante da área de concessão, para realização das análises necessárias, e temos realizado
mensalmente medições dos níveis de água subterrânea, importantes para a caracterização da situação actual
e percepção da eventual influência da nossa actividade nestes níveis.
A monitorização ambiental da Mina do Barroso tem sido contínua. Contudo, durante o mês de setembro
reiniciaram-se alguns trabalhos importantes no Núcleo I – Alto da Misarela/NOA, nomeadamente no que
respeita à qualidade das águas subterrâneas e do ar, que se mantiveram no mês de outubro.
No que respeita à qualidade do ar, fizeram-se medições de poeiras através da instalação de um colector de
poeiras no Couto de Dornelas, entre os dias 23 e 29 de setembro, tendo estado os trabalhos associados a
decorrer no Alto da Misarela, no interior da Mina do Barroso.

Monitorização da Qualidade do Ar

A comunidade de Covas do Barroso será sempre prioritária para a Savannah, pelo que consideramos
importante partilhar o investimento que será realizado na Mina do Barroso, no que respeita às questões
ambientais e protecção das populações. Serão investidos aproximadamente 4,2 milhões de euros em estradas
que irão assegurar que o tráfego de camiões será encaminhado directamente para fora das localidades. As
estradas alternativas para desvio de tráfego serão abertas também para os veículos das pedreiras, o que
permitirá adicionalmente a redução do tráfego actual. Todo este investimento ficará, aquando do terminus
do projecto, para exclusivo benefício da região.
A Savannah considera importante partilhar os empregos que teremos disponíveis no projecto, pois
acreditamos que serão um benefício para comunidade. Assim sendo, e como já foi algumas vezes divulgado,
serão criados 250 a 300 postos de trabalho directo. Nestes postos de trabalho estão consideradas algumas
funções como: operadores de máquinas, administrativos, responsáveis de manutenção, empregados de
serviços gerais, assistentes para diversas áreas, geólogos, motoristas, médicos, enfermeiros, limpezas,
cozinheiros e assistente de cozinha, entre outras.
A Mina do Barroso está aberta à comunidade, pelo que os convidamos a visitar o Centro de Informação e
solicitar uma visita a toda a área da mina. Acreditamos que a proximidade que as visitas permitirão, será uma
mais valia para que a comunidade tenha uma melhor visão do projecto. Poderemos acolher 3 visitantes de
cada vez, para os quais dispomos das protecções adequadas à visita em segurança à mina, em dia e hora
marcados consoante os trabalhos a decorrer. Estas visitas serão marcadas a partir do mês de dezembro.

A Savannah solicita a compreensão de toda a comunidade de Covas do Barroso para a retoma dos trabalhos
de perfuração nas áreas do Grandão e NOA (Alto da Misarela). Os trabalhos tiveram início nos primeiros
dias de outubro e visam a continuação das sondagens para finalização do EIA, tendo estado limitados aos
terrenos da Savannah. Estes trabalhos irão prosseguir durante o mês de novembro. A Savannah está
disponível para prestar todos os esclarecimentos que a comunidade considere necessários.

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!

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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