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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, o qual é objecto destes 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.

Novembro na Mina do Barroso
A Savannah está actualmente concentrada na finalização do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que será
entregue à APA (Agência Portuguesa do Ambiente) no início do próximo ano. A finalização do EIA possibilitará
fornecer uma avaliação abrangente com base em factos preparados pelos principais consultores profissionais
do sector. Será esta a base para responder às perguntas relacionadas com possíveis impactes ambientais e
sua mitigação, que nos têm vindo a ser colocadas ao longo do tempo em que realizámos pesquisa e
prospecção.
Como parte de nosso programa de monitorização ambiental contínuo, supervisionamos o Rio Covas através
da recolha de água e de medições dos níveis de água subterrâneos. Esta monitorização permite-nos
caracterizar a situação actual e a variação sazonal das águas subterrâneas na área da concessão (C-100).
Adicionalmente, a Savannah entrega anualmente um relatório de monitorização para dar cumprimento à
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), para o qual foram recolhidas amostras de solo das pargas na área do
Alto da Misarela (pargas são os solos vegetais provenientes dos desaterros). Esta amostragem serve para
caracterizar a qualidade destes solos. Durante o mês de novembro foram realizadas sondagens para a recolha
de amostras para apoiar na caracterização económica dos depósitos a serem extraídos - espodumena, quartzo,
feldspato e pegmatito a granel.
O EIA será apresentado à APA em estudo prévio, um formato que permite a esta organização, em consulta
adicional aos diversos interessados, a tomada da decisão e o aconselhamento face às opções por nós
apresentadas, tendo sempre como principal preocupação a melhor integração possível do projecto na área
onde está a ser implementado.
As operações de mineração continuam no Alto da Misarela (NOA), na área de licença C-100. De acordo com
os regulamentos governamentais e com a nossa política de segurança, esta área foi vedada, sinalizada e
trancada. Pedimos à população que por favor respeite este procedimento de segurança.

Vedações e Sinalética

Em Novembro, tivemos a visita do senhor Secretário de Estado da Energia, João Galamba, que acompanhado
pelo senhor Presidente da Câmada Municipal de Boticas, Dr. Fernando Eirão Queiroga, visitou o nosso Centro
de Informação em Covas do Barroso, onde lhes prestámos alguns esclarecimentos sobre o projecto da Mina
do Barroso. A visita prosseguiu para a área da concessão, onde o senhor Secretário de Estado conversou com
membros interessados da comunidade local.

Estamos a oferecer à comunidade a oportunidade de fazer uma visita guiada à área da mina, sujeito a
marcação prévia. O agendamento pode ser feito directamente no Centro de informação ou através do nosso
email dedicado à comunidade, community@savannahresouces.com. Iremos dar início a estas visitas apenas
em Janeiro, dado que na época natalíca a Savannah irá contar com menor número de colaboradores,
impossibilitando a oferta deste serviço.
Relembramos que o nosso Centro de Informação está aberto à comunidade, todas as terças das 10h às 12h30
e quartas das 15h às 17h30. Contudo, nos dias 24, 25 e 31 de Janeiro, e 1 de Janeiro, estará encerrado para
férias dos nossos colaboradores.

A Savannah deseja a todos um Feliz e Santo Natal e um Próspero Ano de 2020!

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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