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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.

Estudo de Impacte Ambiental e Estudo Socioeconómico
Um abrangente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) complementado pelo Plano de Lavra (PL) da Mina do
Barroso foram entregues à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e à Direcção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG) no passado dia 1 de Junho. Foi realizada uma análise preliminar dos estudos por estas entidades, que
resultou num pedido de informações adicionais à Savannah. A nossa equipa, suportada por diversos
consultores ambientais especializados e independentes que desenvolveram o estudo, está empenhada em
trabalhar na recolha das informações adicionais que necessitam de ser apresentadas à APA. Assim que a APA
estiver satisfeita com as informações, prevemos que o EIA irá para consulta pública. O EIA fornecerá às partes
interessadas informações baseadas em factos para sua consideração. A Savannah realizará uma série de
apresentações públicas sobre o assunto para ajudar as partes interessadas na compreensão do estudo. As
apresentações estão previstas para Covas do Barroso e Boticas.
O objetivo do EIA é detalhar todos os aspectos da mina e, principalmente, o bem-estar da comunidade e o
cuidado com o meio ambiente. Com um foco especial nas pessoas, nas tradições locais, na ruralidade da
região, na importância da agricultura, na qualidade da água e do ar, foram apresentadas as medidas que
eliminam, minimizam ou compensam os eventuais impactes, assegurando a continuidade e o
desenvolvimento da comunidade e da vida na região.
Solicitámos à Universidade do Minho um estudo exaustivo e independente sobre o impacte socioeconómico
da Mina do Barroso. O estudo representa a nossa contínua cooperação e transparência com a comunidade
local, pois acreditamos que este projecto está bem estruturado, com uma gestão ambiental rigorosa e com
benefícios reais para a região.
Este trabalho foi desenvolvido pelos professores João Cerejeira e Francisco Carballo-Cruz, está disponível para
consulta no site da Mina do Barroso (www.minadobarroso.com), por todos os interessados. A elaboração do
estudo foi baseada em dados económicos da região e na análise e projecção do impacte económico e social
que o projeto da Mina do Barroso. As suas conclusões confirmam as expectativas da Savannah quanto à
importância do projeto para a região de Boticas, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do emprego,
à criação de novos negócios, ao desenvolvimento dos negócios já existentes, à promoção dos produtos locais,
ao aumento do turismo, ao mesmo tempo que trará mais jovens para a região, o que assegurará maiores
rendimentos e consequente melhoria de vida da população local como um todo. A mais valia económica da

Mina do Barroso será um apoio de extrema importância também para a recuperação económica de Portugal,
numa fase tão complicada como a que estamos a viver, devido à Covid-19.
À medida que as restrições atuais provocadas pela pandemia do Covid-19 têm vindo a diminuir, a Savannah
tem mantido, com todas as precauções, a contínua monitorização ambiental para a manutenção da área de
concessão C-100, no que respeita ao ruído, à qualidade do ar e vibrações.
Retomámos o programa de envolvimento com os proprietários das terras, seguindo as regras de protecção e
distanciamento necessárias, estando totalmente disponíveis para visitar e avaliar as propriedades ou para
esclarecer qualquer questão através dos nossos contatos habituais.
Continuamos a desenvolver o Programa de Partilha de Benefícios, que é um dos nossos principais
compromissos para com as partes interessadas, Presidente da Câmara de Boticas, Comunidade, Baldios CdB,
Junta de Freguesia de CdB e todos os envolvidos. Em breve será apresentado, juntamente com as propostas
de compensações e medidas de eliminação e/ou mitigação.
Estamos satisfeitos que a região de Boticas se mantém sem casos de Covid-19 e desejamos que todos
continuem seguros e saudáveis, sem o aparecimento de 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. A nossa linha direta para a comunidade permanece aberta em:
community@savannahresources.com.

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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