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A Savannah Resources PLC (“Savannah”) é uma empresa de prospecção mineira, cotada na bolsa de valores de Londres
(AIM:SAV) que está a desenvolver um projecto de lítio na região do Barroso, sobre o qual emitimos estes boletins
informativos. O principal 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. O Projeto da Mina do Barroso trará oportunidades
económicas, demográficas, sociais e comerciais excepcionais para a região do Barroso e, ao mesmo tempo, implementará
as melhores práticas de gestão ambiental do mundo.

Entrega do Estudo de Impacte Ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente
A Savannah entregou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o Estudo de Impacte Ambiental e o Plano de
Lavra para a Mina do Barroso, que passarão agora por um processo de análise, pedidos de informação
adicional e posterior discussão pública.
O Estudo e o Plano foram entregues em fase de estudo prévio, contemplando três alternativas estudadas para
as infraestruturas, disposição das cortas e faseamento da exploração. Para todas elas foram apresentados os
estudos adequados, mas serão a APA e a DGEG que irão fazer a análise e verificação de toda a informação, de
forma a que ambos estejam em conformidade total com os requisitos necessários para o desenvolvimento e
operação do projeto.
A equipa da Savannah, suportada por diversos consultores ambientais independentes, desenvolveu inúmeras
pesquisas, levantamentos da situação de referência e diversos estudos, no sentido de desenvolver o melhor
projeto mineiro para a Mina do Barroso. As preocupações da empresa passaram especialmente pelo bemestar da comunidade e o cuidado com o meio ambiente.
Desta forma, conseguimos assegurar que os documentos especificam todos os aspetos da mina, desde os
planos de intervenção até ao projeto final de recuperação ambiental quando a exploração terminar. Como
base estiveram os hábitos e modo de vida da comunidade local, a ruralidade da região, a importância da
agricultura, a qualidade da água e do ar, entre muitos outros fatores determinantes num estudo exaustivo
que apresenta resultados concretos e precisos sobre a área da concessão e onde são também apresentadas
as medidas que eliminam, minimizam ou compensam os eventuais impactes negativos.
É com esta preocupação que pretendemos manter o estreito contacto com as autoridades e comunidades
locais. O nosso trabalho diário passa pela continuidade na cooperação com a região, no sentido de trazer uma
mais valia significativa local através de um projecto que acreditamos estar bem estruturado, com rigorosos
cuidados ambientais, com benefícios reais para a comunidade local e com vantagens efetivas a nível
socioeconómico.
As restrições atuais provocadas pela pandemia do Covid-19 causaram algumas limitações na vida de todos
nós, mas acreditamos que todos as iremos conseguir ultrapassar da melhor forma. Estamos muito satisfeitos
por perceber que a região de Boticas continua sem casos positivos, e no sentido de continuarmos a assegurar

o distanciamento social necessário, a Savannah mantém ainda o Centro de Informação e o escritório
encerrados.
Contamos retomar o programa de envolvimento com os proprietários das terras em breve, com as necessárias
limitações face às recomendações que se mantêm. Estamos totalmente disponíveis para qualquer questão
através dos nossos contatos habituais.
O Programa de Partilha de Benefícios é uma das nossas grandes prioridades atuais. O nosso compromisso é
discuti-lo com todas as partes interessadas, Presidente da Câmara de Boticas, Comunidade, Baldios CdB, Junta
de Freguesia de CdB e todos os envolvidos, adaptá-lo o melhor possível às necessidades e expectativas locais,
e apresentá-lo muito em breve. Paralelamente, manter-se-ão todas as medidas de eliminação e/ou mitigação
necessárias para fazer face a possíveis impactes negativos, bem como as medidas compensatórias.

A Savannah deseja que todos se mantenham seguros e saudáveis, e que a região de Boticas continue sem
qualquer caso. Reforçamos que nos mantemos disponíveis para qualquer apoio que seja necessário e esteja
ao nosso alcance.
Relembramos que o Centro de Informação da Comunidade se mantém encerrado. Enviaremos informação
aquando da previsão de abertura. Nessa altura, iremos manter o horário anterior, terças das 10h às 12h30 e
quartas das 15h às 17h30.

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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