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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 práticas de gestão ambiental líderes da indústria. 

 

Junho e Julho na Mina do Barroso 
 
No passado dia 16 de julho terminou o perído de consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
projeto de exploração de espodumena de lítio na Mina do Barroso, no âmbito do procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental (AIA), com um total de 166 participações. 
 
Após este processo, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) aguarda agora pelas considerações do processo 
de consulta pública a decorrer em Espanha, devendo pronunciar-se no decorrer dos próximos meses, tendo 
por base os resultados de ambas as consultas públicas e da análise da Comissão de Avaliação, emitindo uma 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que será atribuída ao projeto. Caso a DIA seja favorável, a construção 
deverá iniciar-se em 2022, e a produção comercial em 2023. 
 
A Savannah está esperançosa de que o desenvolvimento do projeto terá um resultado favorável. As 
expetativas positivas advêm do facto do EIA ser um estudo exaustivo e bastante vasto, que conclui que os 
impactes ambientais decorrentes do projeto da Mina do Barroso serão eliminados, reduzidos ou mitigados. 
De recordar que foram definidas cerca de 238 medidas de mitigação individuais para este projeto. Será com 
recurso à tecnologia e inovação, com base num investimento já programado, que será possível garantir que a 
Mina do Barroso irá ser um projeto responsável e sustentável. 
 
Sobre a análise realizada, que compreendeu cerca de 14 áreas de estudo distintas, houve uma grande 
preocupação em desenhar o projeto de forma a assegurar que os impactes no geral fossem de baixa 
incidência, tendo sido, através das melhores técnicas disponíveis, mesmo eliminados. Assim sendo, podemos 
assegurar que: 

• Qualidade do ar - Em todos os momentos da vida do projeto, os níveis de concentração de poeiras do 
ar estarão sempre dentro dos limites legais estabelecidos; 

• A qualidade da água não será afetada. Não são expectáveis impactes sobre captações de água 
subterrânea no abastecimento público ou para particulares; 



 

 

 

 

• Os níveis de ruído serão reduzidos e vão cumprir os valores limite de ruído regulados; 
• Não são expectáveis impactes de vibrações que afetem as populações locais. As atividades de 

exploração foram projetadas tendo em atenção os limites legais de vibração admissíveis nas 
infraestruturas mais próximas da mina e com um fator de segurança imposto pela própria Savannah 
para garantir que as populações locais não sofram qualquer impacte; 

• A qualidade dos solos será preservada, pelo que não são expectáveis impactes. Foi definido um 
conjunto de medidas para garantir que este projeto não causará qualquer impacte negativo na 
agricultura local; 

• A gestão de resíduos está assegurada pelo Plano de Deposição e Gestão de Resíduos; 
• A reabilitação progressiva será realizada com o contorno dos locais perturbados em formas de relevo 

naturais; 
• As áreas de mineração serão reaproveitadas como lagos e podem ser usadas para hidroelétricas para 

o armazenamento de energia renovável. 
 
A Savannah desenhou ainda um Plano de Partilha de Benefícios e um Plano de Boa Vizinhança. O primeiro 
prevê a criação de um fundo comunitário, com o intuito de partilhar com as comunidades envolventes os 
benefícios do projeto da Mina do Barroso. Este plano prevê a criação de uma fundação comunitária com 
investimento de 500 mil euros anuais da Savannah, o que dá um total de 6 milhões no período total de 
exploração da mina. O Plano de Boa Vizinhança contempla a partilha de algumas das infraestruturas 
construídas para o projeto da Mina do Barroso com toda a comunidade, tal como alguns dos serviços sociais. 
Este plano representa um investimento de cerca de 100 mil euros anuais. 
 
Reaberto em maio deste ano, o Centro de Informação à comunidade, em Covas do Barroso, que conta com 
uma maqueta 3D do projeto, tem recebido algumas visitas que se mostram interessadas em conhecer melhor 
o projeto de ampliação da Mina do Barroso e que têm especial curiosidade em saber como será a 
implementação no local. A Savannah pretende que este seja um espaço dedicado inteiramente às pessoas da 
terra e a todos os curiosos e interessados, por isso, deixa a porta aberta a todos os que pretendam obter mais 
informações acerca do projeto, bem como as medidas de mitigação previstas, e obter uma visualização mais 
aproximada da realidade de como será construído este projeto.  

 

 

 

 

 

 

Maqueta 3D - Mina do Barroso 



 

 

 

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 

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. E ao assumir o compromisso com a comunidade local, a Savannah 
tem feito questão de estar presente e em participar ativamente no bem-estar das pessoas, com recurso a 
apoios que visam a melhoria e o reforço da qualidade de vida de quem reside e trabalha na região.  
 
As nossas linhas diretas para a comunidade permanecem abertas em: community@savannahresources.com 
ou através do +351 927 576 199. 
 
O Centro de Informação está aberto todos os dias, das 9h às 13h e 14h e 18h. Para mais informações sobre o 
centro, poderá contactar-nos via email centro.informacao@savannahresources.pt ou por telefone 
+351 276 438 008.  
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