
 

 

 

Projeto Lítio do Barroso 
 
 
 
Boletim Informativo nº 6.21                                    Outubro de 2021 

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 
Lítio 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. 
 

Outubro no Projeto Lítio do Barroso 
 
A Savannah mantém o seu compromisso no desenvolvimento do projeto Lítio do Barroso. Com a equipa totalmente 
empenhada em alcançar o sucesso do projeto, acreditamos que iremos trazer mais valias sólidas à região, criar 
oportunidades adequadas às populações locais e desenhar um futuro mais próspero, mas sem nunca deixarmos cair 
as tradições, que são a maior riqueza de qualquer comunidade. 
 
Acreditamos que este é um caminho colaborativo com base na transparência, e é por isto que temos várias linhas de 
contacto disponíveis e que criámos o Centro de Informação, um espaço de todos aquelas que pretendem saber 
informações credíveis do projeto, colocar dúvidas, vizualizar através de uma maqueta como será realmente à área de 
concessão ocupada. E é por isto que o convidamos a visitar-nos! 

Trabalhos em Curso 
 
A equipa da Savannah tem desenvolvido diversos trabalhos necessários que asseguram a manutenção da licença de 
concessão existente, C-100.  
 
Foi realizada a recolha de amostras de solo em diversos locais, de forma a mantermos a monitorização sobre a sua 
qualidade. 
 
Na área do NOA realizou-se um trabalho de desmonte de pegmatito litinífero e, na mesma altura realizou-se a 
monitorização das vibrações em dois locais. 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de campo – Recolha de solo, desmonte e monitorização de vibrações 



 

 

O Estudo de Impacte Ambiental 
 
Como é do conhecimento de todos, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem estado em análise pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA). Trata-se de um processo longo e minucioso da total responsabilidade da APA, que 
passou também por um período de consulta pública à população e a todos os interessados, tanto em Portugal como 
em Espanha, dada a relativa próximidade ao país vizinho.  
 
Aguardamos com expectativa a possibilidade da emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental. 

O Programa de Aquisição de Terras 
  
Neste momento está em curso um programa de aquisição de terras e o trabalho tem sido desenvolvido por uma equipa 
Savannah dedicada, onde está integrada a Landfound (http://www.landfound.pt/), uma empresa especializada na 
realização deste tipo de trabalhos. É esta equipa que tem realizado contacto directo com os diversos proprietários. 
 
A Savannah pretende adquirir as terras cobertas pelo seu contrato de arrendamento de mineração e está a fazer 
ofertas aos proprietários locais de terrenos, tendo por base uma fórmula padrão. 
 
A identificação de terras é uma parte necessária deste processo e todos já se devem ter visto veículos nas áreas em 
que os trabalhos estão a ser realizados. Para tal, é necessário fazer a limpeza das zonas limites dos terrenos, de forma 
a possibilitar as medições e posteriores registos. Trata-se de um trabalho exaustivo, em que temos contado com a 
colaboração e a vontade de diversos proprietários, aos quais queremos agradecer toda a ajuda e disponibilidade. 
 
Até ao momento, contamos com cerca de 290 propriedades identificadas, cerca de 105 propriedades medidas, 10 
contratos de compra e venda, 1 escritura realizada, referente a 4 propriedades, e 3 escrituras agendadas, referentes 
a 47 propriedades. O valor total destes contratos e escrituras representa um investimento de cerca de €1.378.000. 
 
Aguardamos a legalização da documentação de diversas propriedades para avançarmos para contrato de compra e 
venda e respectiva escritura.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O Plano de Partilha de Benefícios 
 
A Savannah mantém o compromisso na entrega de benefícios reais e adequados às necessidades e interesses das 
comunidades locais. Foi realizada uma análise inicial através de um consultor especializado, S317 consulting, e da 
nossa equipa dedicada aos assuntos comunitários, que está agora a ser ultimada. 
 
Estamos a rever e reunir todos os detalhes num documento, para que possamos realizar um trabalho conjunto com a 
comunidade e autoridades locais, de forma a apresentarmos o plano desenvolvido pela Savannah e a recebermos os 
comentários de todos. Este processo colaborativo permitir-nos-á contruir um programa de actividades autêntico e 
ajustado ao que realmente é esperado localmente. Nesta fase, iremos também apresentar a criação da nossa 

Trabalho de campo – Equipa do Programa de Aquisição de Terras 

http://www.landfound.pt/


 

 

fundação, que será forma de colocar em prática o plano de actividades e assegurar que o investimento é realizado tal 
como foi definido. De notar que a Savannah irá entregar €500.000 anualmente à fundação, a partir do início da 
operação. 

A Nossa Marca Local 
 
A Savannah sempre primou pela sua presença e envolvimento com as comunidades locais, tentado a cada dia conhecer 
melhor a região, as necessidades ou as tradições.  
 
Foi com grande satisfação, e tristeza ao mesmo tempo por nos termos apercebido das condições em que uma pessoa 
local estava a viver, que recebemos o pedido de apoio para melhorar uma casa de um habitante local. Desta vez, 
apoiámos a reabilitação de uma casa local em Covas do Barroso, através do pagamento da contrução de um telhado 
novo. Isto permitiu dar a esta pessoa uma melhor qualidade de vida. 
 
Serão estas acções que iremos manter durante a nossa presença na região. Será sempre esta a marca que a Savannah 
irá deixar.  
 
 

 
 
 
O Centro de Informação à Comunidade 
 
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 Lítio do Barroso. 
 
Neste momento o Centro de Informação encontra-se encerrado para férias da nossa colaboradora, que deixará de 
trabalhar connosco, e à qual agradecemos a sua dedicação. No entanto, muito em breve iremos ter uma nova 
colaboradora, que irá manter o Centro de Informação aberto para o benefício de todos os que procuram informar-se 
sobre o projecto. 
 
Não podemos deixar de referir o triste incidente que ocurreu há cerca de duas semanas, no interior do Centro de 
Informação. Um membro da equipa da Savannah foi agredido, pelo que tivemos que avançar com o registo de uma 
queixa na GNR de Boticas. Acreditamos que tenha sido apenas um incidente isolado, embora inaceitável, pois 
confiamos na comunidade onde estamos inseridos e no diálogo aberto. 
 
O Centro de Informação tem um endereço de e-mail dedicado, centro.informacao@savannahresources.pt, e um 
telefone fixo, +351 276 438 008. Iremos informar brevemente da reabertura e novos horários. 
As nossas linhas directas para a comunidade permanecem abertas em: community@savannahresources.com ou 
através do +351 927 576 199. 

Reabilitação de Telhado em Casa de Covas do Barroso 

mailto:community@savannahresources.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A Savannah reforçou a sua equipa, conheça os novos membros 
 
Oficial de Contacto com a Comunidade 

 
 
Para reforçar a nossa equipa de assuntos comunitários, pois a responsabilidade social é um dos 
nossos princiapis valores, integrámos um novo membro, que já trabalhava com a Savannah na 
identificação das terras. Sem necessitar de grandes apresentações, damos as boas vindas ao João 
Fernandes. 
 
 
 
 

 
Geóloga Sénior 
 
A Jacinta Fernandes é formada em Geologia (BSc) e Recursos Geológicos (MSc) pela 
Universidade do Minho. Participou em projectos de prospecção, pesquisa e exploração de 
recursos minerais metálicos e não metálicos (rochas ornamentais, areais e argilas, pegmatitos, 
lítio, cobalto e outros), passando pela investigação, geotecnia, geologia ambiental e 
hidrogeologia. Para além de Portugal, tem trabalhado em diversos países como Angola, Brasil, 
Marrocos e Noruega, e soma 18 anos de experiência no desenvolvimento de competências de 
prospecção, pesquisa e exploração, gestão de projectos e de recursos, planeamento, 
coordenação de equipas, análise e gestão de dados, e consultoria. 
 
  
 

Lítio do Barroso – Centro de Informação e Maqueta 

Para obter mais informações... 
 

A Savannah disponibiliza uma página de internet dedicada ao Lítio 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: @LítiodoBarroso 

http://minadobarroso.com/
http://www.savannahresources.com/

