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A Savannah Resources PLC (“Savannah”) é uma empresa de prospecção e desenvolvimento mineiro, 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 Projeto da Mina do Barroso, que será desenvolvido de
forma responsável e de acordo com as melhores práticas ambientais, trará oportunidades económicas, demográficas, sociais e
comerciais excepcionais para a região do Barroso.

Agosto e Setembro na Mina do Barroso

A Savannah congratula o Dr. Fernando Queiroga, pela sua reeleição como Presidente da Câmara Municipal
de Boticas, a Senhora D. Lúcia Dias Mó e o Senhor Paulo Sanches, por terem, também, alcançado um novo
mandato nas Freguesia de Covas do Barroso e Dornelas, respectivamente, acreditando que podemos
trabalhar em conjunto no desenvolvimento socioeconómico do Município e destas duas freguesias e, assim,
construir um futuro com os melhores benefícios para as comunidades que representam.
Mantemo-nos a aguardar uma decisão sobre o Estudo de Impacte Ambiental para o Projeto da Mina do
Barroso por parte da entidade reguladora, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o que aguardamos que
ocorra nos meses próximos. O Estudo de Impacte Ambiental, que esteve em consulta pública em Portugal
entre 22 de Abril e 16 de Julho de 2021, está agora em fase de análise da consulta pública pela APA, tendo
também passado por uma fase de consulta pública em Espanha, que terminou no passado dia 15 de
Setembro.
Acreditamos no projecto que desenhámos, com todas as diferentes alternativas propostas, em que o Estudo
de Impacte Ambiental (EIA), um estudo exaustivo e bastante vasto, conclui que os impactes ambientais
decorrentes do projeto da Mina do Barroso serão eliminados, reduzidos ou mitigados. Não podemos deixar
de recordar que estão definidas 238 medidas de mitigação individuais para este projeto, que irão requerer
um investimento de cerca de €15 milhões para a sua implementação.
Enquanto isto, a equipa da Savannah tem desenvolvido diversos trabalhos necessários para prosseguir com a
evolução e desenvolvimento do projecto que, entre muitas outras coisas, passou por atividades de monitorização
da qualidade das águas subterrâneas e dos níveis de água nos piezómetros (sensores de medição submersíveis,
concebidos para detectar a pressão e os níveis de água subterrânea).

A área do NOA mantém-se activa, tendo havido alguns trabalhos de desmonte de pegmatito litinífero,
permitindo depois o seu carregamento e transporte de rocha deste local para fornecimento da indústria
cerâmica.
Em Setembro, voltámos a patrocinar um piloto da região, e o respectivo carro, na Rampa de Boticas, uma
prova que faz parte do Campeonato de Portugal de Montanha. Este tipo de iniciativas fazem parte de tantas
outras em que a Savannah pretende apoiar a comunidade local.

Patrocínio Piloto e Carro na Rampa de Boticas

A Savannah desenhou o projecto da Mina do Barroso e pretende implementá-lo de forma a garantir a sua
operação responsável. A Mina do Barroso, através da aplicação das melhores práticas ambientais mundiais,
irá promover activamente a eliminação ou mitigação de quaisquer impactes ambientais e sociais em todas
as etapas da sua operação. Sendo um projecto pioneiro com a implementação de um sistema de
monitorização através de uma rede de sensores, permite ainda que as comunidades tenham a oportunidade
de observar em tempo real a evolução de alguns dos trabalhos, bem como dos níveis de ruídos, poeiras ou
outros, que estejam a ser monitorizados.
A adopção deste sistema de monitorização em tempo real, permitirá o registo dos dados emitidos que, para
além de servirem para consulta no momento ou análise futura, serão o suporte fundamental para a equipa
técnica do projecto, na identificação rápida e eficiente do controle de qualquer situação extraordinária que
possa, porventura, ocorrer.
Disponível através de uma app de telemóvel que será criada para esse efeito aquando da preparação do
início das operações, a exibição destes dados em tempo real trará a toda a comunidade um conteúdo
relevante e pertinente, de forma práctica, rápida e transparente, que lhes dará uma maior segurança sobre
o decorrer das operações.
A Savannah continua focada em difundir informação correcta e detalhada sobre o projecto da Mina do
Barroso, sendo o nosso intuito a criação de ligações fortes e duradouras com as populações locais. Isto
reflecte-se na estratégia delineada para proporcionar benefícios reais, que tem em conta toda a duração do
projecto na região, e que será discutida localmente para que esteja totalmente ajustada às necessidades
particulares da comunidade.
O projecto da Mina do Barroso é estruturante no desenvolvimento da região. A nossa presença de long
duração irá garantir o apoio no desenvolvimento sustentado desta área, trabalhando de perto com as diversas
autoridades e entidades locais ao longo do tempo.
Acreditamos ter desenhado um projecto importante para a região norte de Portugal, com base em inovação
e tecnologia, que será um importante impulsionador económico e trará prosperidade, nomeadamente através
da criação de novos empregos e negócios para a região.

A Savannah tem vindo a desenvolver uma campanha informativa de forma a assegurar que todos tenham
acesso a informação autêntica e factual sobre o projeto da Mina do Barroso. Temos consciência que existe
um grande interesse de todos pelo projecto, o que demonstra a atenção que lhe é dada pelos vários meios
de comunicação regionais, nacionais e mesmo internacionais. É de facto um tema importante, e a Savannah
está totalmente disponível para manter estes esclarecimentos, que consideramos fundamentais para que
todos conheçam em pormenor o projecto da Mina do Barroso.
É de facto um tema importante, e a Savannah está totalmente disponível para manter estes esclarecimentos,
que consideramos fundamentais para que todos conheçam em pormenor o projecto da Mina do Barroso.
Relembramos que o Centro de Informação à comunidade, em Covas do Barroso, tem disponível uma maqueta
3D do projeto, que permite obter uma visualização mais aproximada da realidade de como será construído
este projecto. É este o local ideal para conhecer em pormenor o projecto e conhecer os factos reais
associados ao desenvolvimento do projecto da Mina do Barroso.

Mina do Barroso – Centro de Informação e Maqueta

O Centro de Informação passou a ter também um endereço de e-mail dedicado,
centro.informacao@savannahresources.pt, e um telefone fixo, +351 276 438 008. Pode visitar-nos todos os
dias, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 e 18h00.
As nossas linhas directas 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

