
 
 

 Projeto de lítio da Mina do Barroso 

 

www.minadobarroso.com 

 

Estimados senhores, 

 

No dia 16 de abril, a Savannah recebeu o parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), para o conteúdo do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Mina do Barroso. Assim, terá 

início um período de consulta pública de 45 dias, que contará com reuniões de esclarecimento 

em Boticas. 

 

Estamos a organizar uma série de encontros para apresentar em detalhe o Projecto que temos 

vindo a desenvolver para a Mina do Barroso, mostrando a sua importância para esta região. 

Assim, escrevo para convidá-lo a participar nestas reuniões para discutirmos o promissor futuro 

de Boticas. 

 

Há muito que queríamos ter a oportunidade de explicar e debater, de uma forma aberta, 

transparente e detalhada, a contribuição do projeto para o desenvolvimento económico e social 

da comunidade. No entanto, devido às restrições que estes processos exigem e à situação 

pandémica que todos temos estado a viver, tal ainda não tinha sido possível.  

 

A apresentação detalhada do Projecto será feita através de uma série de reuniões públicas, 

organizadas pela Savannah, com a comunidade local. Estas reuniões destacam a importância de 

envolver a população e garantir que a comunidade seja incluída em todo o processo, é um 

Projeto que quer beneficiar e não prejudicar. É um projeto que assenta o seu desenvolvimento 

nas boas práticas ambientais, com o máximo respeito pela fauna, flora, recursos e tradições da 

região. É um projeto que pretende combater a ameaça da desertificação, contribuir para a 

criação de negócios locais, criar emprego, gerar riqueza e partilhar o sucesso com a 

comunidade. 

 

Todas as apresentações serão seguidas de um debate no sentido de, em conjunto, construirmos 

o melhor plano para si e para a sua aldeia, para a vila de Boticas e para a região. 

Uma maqueta da mina e da paisagem envolvente estará disponível para visualização nestas 

reuniões e ficará disponível no nosso centro de informação em Covas do Barroso. 

 

O calendário dos encontros para apresentação do Projecto será partilhado em breve, mas 

contamos iniciar este ciclo entre o final do mês de Abril e o início do mês de Maio. 
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O processo será gerido pela APA, pelo que a disponibilização do documento é da 

responsabilidade desta entidade que, nos próximos dias o tornará disponível no seu site: 

https://apambiente.pt/. 

 

Por razões de saúde pública e de cumprimento com as normas de higiene e segurança 

atualmente em vigor, iremos posteriormente solicitar a confirmação da sua presença para o 

email que temos para contactos com a comunidade, para o qual também poderá enviar as suas 

questões e sugestões: community@savannahresources.com 

 

Recordamos que as regras de distanciamento social, uso de máscara e desinfecção das mãos 

deverão ser sempre mantidas. 

 

Contamos consigo para conhecer o futuro. 

 

Melhores cumprimentos, 

 

Joana Prazeres 

(Responsável de Comunicação e Relação com a Comunidade) 
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