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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.

Setembro e Outubro na Mina do Barroso
O abrangente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) continua a ser a grande prioridade da Savannah. Entregue à
APA no início de Junho, a sua avaliação começou desde logo a ser feita. O pedido de informações adicionais
surgiu ainda em Agosto, pelo que temos a nossa equipa, suportada por diversos consultores ambientais
especializados e independentes que desenvolveram o estudo, empenhada em exclusivo a trabalhar no estudo
e recolha da informação necessária solicitada. Prevemos que a entrega desta informação seja realizada
durante as próximas semanas, após o que a APA irá terminar a sua avaliação e colocar o EIA para consulta
pública.
Estamos convictos que o EIA irá entregar a todos os interessados evidências baseadas em factos, para ajudálos na sua compreensão do nosso projecto da Mina do Barroso, que tem sido estudado e analisado em
profundidade. É nossa intensão aplicar as melhores práticas utilizadas a nível mundial.
É intensão da Savannah, realizar uma série de apresentações públicas sobre o assunto para ajudar todos os
interessados na compreensão do estudo e trabalho realizados, bem como receber os seus comentários e
promover uma discussão informativa. Planeamos as apresentações para Covas do Barroso, Dornelas e Boticas,
a acordar previamente com as autoridades locais e tendo ainda como preocupação excepcional, a pandemia
que todos estamos a viver.
A preocupação da Savannah prende-se não só com o ambiente em redor de Covas do Barroso e de Dornelas,
mas também com as suas comunidades. Pretendemos manter o envolvimento com a população de forma
aberta, ouvindo-os e transmitindo todas as informações de forma clara e precisa, comunicando factos
consistentes de forma a promover confiança e reforçar o nosso compromisso. Neste sentido, pretendemos
realizar um trabalho conjunto, para que seja possível alcançar resultados mutuamente benéficos.
Para o projecto da Mina do Barroso, defendemos, aplicaremos e comprometemo-nos com uma exploração
mineira sustentável e responsável. Queremos ser pioneiros neste conceito em Portugal. Cada vez mais é
notória a importância dada ao meio ambiente, aos recursos naturais e à forma como tratamos o planeta e o
valorizamos. A Mina do Barroso foi projectada para aplicar as melhores práticas de “exploração mineira verde
e inteligente” (“green & smart mining”), pelo que esperamos tornar o nosso projecto num exemplo mundial
no que diz respeito à gestão de água, minerais, energia e recursos, garantindo a redução da pegada ambiental.

Mais do que um conceito ambiental, a preocupação da Savannah com o concelho de Boticas estende-se a
diversas áreas que envolvem o projeto mineiro, nomeadamente, na mitigação dos problemas sociais,
ecológicos e técnicos, e trabalhando também em conjunto com as autoridades e populações locais.
A energia usada na Mina do Barroso será proveniente de fontes renováveis, em particular, energia solar. Para
o efeito pretende-se construir um parque de energia solar que suportará em parte os gastos energéticos da
mina, ao mesmo tempo que possibilitará a partilha de energia verde com as populações mais próximas,
assegurando facturas de electricidade mais baixas.
Deste plano, faz também parte o restauro ambiental que beneficiará a região e toda a comunidade. O nosso
objetivo é fazer uma reabilitação progressiva dos terrenos, de forma a permitir um futuro de uso sustentável,
para fins turísticos, energéticos e de agropecuária que sejam seguros, valorizados e que possam ter diferentes
utilidades para a população.
Durante os últimos meses, foram ainda feitos trabalhos no terreno, devidamente acordados com as
autoridades e entidades locais. Foi realizada a monitorização do ruído e da água, de forma a cumprirmos as
obrigações legais previstas. Estes relatórios são anualmente enviados para a APA, que está encarregue de
fazer a sua análise.
Adicionalmente, foram reabilitadas 3 plataformas de prospecção na área do Pinheiro, que a Savannah se tinha
comprometido realizar. Está prevista a reabilitação de mais 3 plataformas de prospecção proximamente, o
que será acordado com as autoridades e entidades locais atempadamente.

Reabilitação

O programa de envolvimento com os proprietários das terras, seguindo as regras de protecção e
distanciamento necessárias, está novamente activo, a nossa equipa está disponível para reunir, visitar e avaliar
as propriedades que estejam disponíveis para venda.
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 medidas de eliminação e/ou mitigação.

Embora existam neste momento casos de Covid-19 no concelho de Boticas, desejamos que todos continuem
seguros e saudáveis, sem complicações de maior. 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 devido à situação
pandémica actual. Enviaremos informação aquando da previsão de abertura.
No entanto, a nossa linha direta para a comunidade
community@savannahresources.com ou através do +351 927 576 199.
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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 reponsável para contactos com a comunidade é Joana Prazeres, que pode ser contactada através do número 927576199.
Para qualquer questão adicional, por favor envie-nos uma mensagem de correio eletrónico para o endereço community@savannahresources.com.
Responderemos logo que possível.
Pode seguir-nos no Twitter: @MinadoBarroso

