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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 projecto
os trabalhos que estão a ser realizados e aqueles que estão planeados. O Projecto 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.

Dezembro e Janeiro na Mina do Barroso
Queremos reforçar a todos os interessados no projecto, principalmente às comunidades locais, que a Mina do
Barroso significa compromisso, desenvolvimento, sustentabilidade, proteção ambiental e benefícios reais
para as comunidades.
Foi neste sentido que, no passado mês de dezembro promovemos uma sessão online, em formato webinar,
dedicada ao tema “Exploração Mineira Responsável e Sustentável: uma Oportunidade chamada Lítio”, cuja
gravação está disponível no nosso website: www.minadobarroso.com.
É isto que defendemos diariamente. As boas práticas ambientais exemplares a nível mundial, a eficiência
energética, a redução da pegada ambiental e a eliminação ou mitigação de quaisquer impactes ambientais e
sociais em todas as etapas da operação. A nível económico, os empregos criados e o dinamismo incutido são
sinónimos de crescimento e desenvolvimento de uma região à qual a Mina do Barroso pertence e que a
Savannah quer apoiar.
Acreditamos que este é um projecto que marca pela diferença e pelo compromisso, o que ficou reforçado com
o anúncio do acordo para o desenvolvimento de uma parceria estratégica com a Galp Energia, no princípio do
mês de janeiro. Este acordo prevê o investimento de cerca de 5,2 milhões de euros da Galp na aquisição de
10% da Savannah Lithium, e a possibilidade da venda de 100.000 toneladas, por ano, do concentrado de
espodumena da Mina do Barroso.
Relativamente às comunidades de Covas do Barroso e Dornelas, serão sempre prioritárias para a Savannah,
pelo que pretendemos manter um envolvimento de forma aberta, ouvindo-os e transmitindo todas as
informações de forma clara, comunicando factos que promovam a confiança e reforcem o nosso
compromisso, para o que temos as nossas linhas directas sempre disponíveis.
Neste sentido, desde o início do mês de Dezembro, e com o objectivo de esclarecer diversas questões e
preocupações da comunidade local sobre o projecto de exploração da Mina do Barroso, lançámos o programa
“Mina do Barroso num Minuto” e diversos artigos, que têm sido transmitidos especialmente nos meios de
comunicação locais.
O intuito é deixar claro que o projecto da Mina do Barroso oferece inúmeros benefícios para a região de
Boticas, desde a criação de postos de trabalho à promoção das tradições e produtos locais, passando pelos
investimentos para a proteção e reabilitação da fauna e da flora, tal como pela implementação de um plano
de partilha de benefícios para as comunidades locais.

Durante o mês de Janeiro foi ainda levado a cabo um estudo sobre o lobo-ibérico, a pedido do ICNF, dado que
é uma espécie protegida. Fica demonstrado que o projecto da Mina do Barroso não terá impacte sobre esta
espécie, como ainda contribuirá para a sua sustentabilidade, protegendo-a dos caçadores furtivos e apoiando
os pastores locais na protecção dos seus rebanhos, através de um programa desenvolvido para o efeito com
base em pareceres técnicos e na colaboração com o Grupo Lobo, o CE3C da Faculdade de Ciências e
Associação Florestal de Trás-os-Montes (AFTM).
O abrangente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) mantém-se em avaliação pela entidade reguladora, Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), após a qual será colocado em consulta pública por esta mesma entidade.
Contamos apresentar o Programa de Partilha de Benefícios em breve, que é um dos nossos principais
compromissos para com as comunidades locais.

Apesar da situação complicada que se vive actualmente no nosso país, com o elevado e preocupante número
de casos de Covid-19 também concelho de Boticas, desejamos que todos continuem seguros e saudáveis, sem
complicações de maior. Reforçamos que a Savannah está totalmente disponível para qualquer apoio que seja
necessário.
Relembramos que o Centro de Informação da Comunidade se mantém encerrado devido à situação
pandémica actual. Enviaremos informação aquando da previsão de abertura.
As nossas linhas diretas para a comunidade permanecem abertas em: community@savannahresources.com
ou através do +351 927 576 199.

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 responsável 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

