Aos Residentes do Município de Boticas

21 de Abril de 2021

Caro Residente de Boticas,
É com bastante entusiasmo que lhe escrevo esta carta, para o informar que o regulador ambiental (APA) aprovou
o conteúdo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Savannah, para o desenvolvimento da Mina do Barroso, o
nosso projeto de lítio localizado nas zonas de Covas do Barroso e Dornelas.
Iniciamos agora, consigo, com a comunidade e com todos os interessados da região de Boticas, um amplo
processo de consulta pública. O projeto trará vitalidade e oportunidade para todos da região de Boticas.
Provavelmente já deve ter ouvido falar muito sobre a Mina do Barroso. Agora o EIA dá-lhe um esboço factual
abrangente dos detalhes do projeto e das oportunidades e benefícios que fluirão para a comunidade local.
Estamos orgulhosos de dizer que o projeto foi desenvolvido com um compromisso de ''Indústria Mineira Verde
e Inteligente '' e o EIA descreve, em detalhe, os planos e compromissos significativos que a Savannah elaborou
para eliminar quaisquer impactes negativos do desenvolvimento do projeto ou para reduzi-los a um ponto em
que já não sejam significativos.
Com o desenvolvimento da Mina do Barroso, haverá imensos benefícios para a região de Boticas, para os seus
residentes e para a população de Portugal em geral. O projeto trará novos empregos, oferecendo cerca de 215
empregos diretos e até 600 indiretos, a maior parte deles localizados na região, nas próximas décadas. Estes
empregos trarão novas famílias, filhos e vitalidade. Esta será uma oportunidade para os seus familiares voltarem
à região de Boticas, trabalhar cá e reunirem-se novamente com as suas famílias. Simplesmente, reverterá a
tendência de despovoamento da região, aumentará a prosperidade, fortalecerá o comércio local e
proporcionará mais procura pelos maravilhosos produtos alimentícios artesanais da região. Também trará
serviços públicos rejuvenescidos para a região, à medida que a diminuição da população for revertida.
O projeto aumentará significativamente as finanças do Município de Boticas, o que dará aos líderes municipais
um maior financiamento para investimentos, que irão beneficiá-lo a si, diretamente, e também à comunidade.
Desenvolvemos ainda um Plano de Partilha de Benefícios para a criação de uma fundação financiada pela
Savannah, para investimento em projetos comunitários dignos, que serão desenhados consigo.
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Estamos a iniciar um extenso processo de consulta pública nas próximas semanas, e eu, e toda a equipa de
Savannah, estamos ansiosos para nos encontrar consigo, discutir o projeto e entender mais sobre suas
aspirações e esperanças.
com os meus melhores cumprimentos,

David Archer,
Diretor Executivo
Pel’A Savannah Resources Plc.
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