
Projeto Lítio do Barroso
Folha de Informação à Comunidade

Esta folha de informação à comunidade resume os comentários das pessoas quando questionadas sobre o 
Projeto Lítio do Barroso, em Outubro de 2022. Estas opiniões foram ouvidas como parte da primeira etapa do 
estudo de avaliação de impacto social requerido pela Savannah Resources. Este estudo destina-se a informar 
o desenho do projeto, tendo em conta as preocupações e as aspirações da comunidade.

Em 2006, o Governo Português emitiu um contrato de concessão 
que permite a extração de minerais nas freguesias de Covas do 
Barroso e Dornelas, Concelho de Boticas (ver no mapa). Desde 2019, 
a Savannah Resources (Savannah) é a única proprietária do Projeto 
Lítio do Barroso (Projeto).

A Savannah iniciou um estudo designado “Avaliação de Impacto 
Social” ou AIS. A AIS analisa possíveis mudanças que as pessoas – 
indivíduos e comunidades – podem viver como resultado do Projeto 
e que podem influenciar seu bem estar. A AIS complementa o Estudo 
de Impacte Ambiental que a Savannah está a realizar de acordo com 
a legislação portuguesa (para mais detalhes, ver página 4).

A Savannah está a trabalhar com especialistas sociais da Community 
Insights Group (CIG) para conduzir a AIS. A primeira etapa consistiu 
em entrevistar 22 pessoas, de forma a obter uma visão inicial dos 
temas considerados como fundamentais para o seu bem estar, e 
de como estas podem ser afetadas pelo Projeto, tanto de forma 
negativa como positiva. Foi também uma oportunidade para reunir 
informações acerca da percepção que as pessoas têm sobre as 
interações passadas e atuais entre a Savannah e as comunidades 
locais. Estas questões estão resumidas nesta Folha Informativa.

As entrevistas foram realizadas em Outubro de 2022. Nesta fase 
inicial, as pessoas foram contactadas tendo em conta a sua 
profissão, funções na comunidade e histórico de interação com 
o Projeto, depreendendo que elas detinham conhecimentos ou 
experiência em primeira-mão que representavam uma grande 
variedade de pontos de vista. O estudo foi concebido de modo
a criar mais oportunidades futuras para que outras pessoas
expressem as suas opiniões.

A equipa da CIG reportou os resultados à Savannah e forneceu 
orientações práticas sobre como envolver as comunidades locais
em questões importantes para as mesmas.

Aqui, encontrará informações sobre:
O contexto do estudo | As problemáticas referidas pelas pessoas com quem falámos | Próximos passos | O Projeto Lítio do Barroso | Quem contactar para ter mais informações

O Estudo

AS PESSOAS E O PROJETO

O Projeto centra-se na extração, tratamento 
e produção de um concentrado de 
“espodumena”. Espodumena é um mineral 
de lítio usado na indústria de cerâmica e na 
produção de baterias de iões de lítio para 
telemóveis, computadores e veículos eléctricos.

Localização do Projeto

Área de concessão mineira

Dezembro de 2022
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As pessoas reclamam acesso a mais 
informação sobre o Projeto e os seus possíveis 
impactes. Pedem mais transparência e 
diálogo de forma a aumentar a confiança.

As pessoas têm observado um aumento 
das tensões e conflitos nas comunidades 
locais e a nível político, entre os opositores 
e apoiantes do projeto.

As pessoas preocupam-se com os efeitos da 
exploração mineira nos recursos naturais, 
incluindo a perda do acesso à água e a 
degradação dos ecossistemas. Existe uma 
necessidade de compreensão dos impactes 
na fauna fluvial (por exemplo, na truta, boga, 
mexilhão), e na fauna e flora local na floresta.

As pessoas estão preocupadas com os efeitos da atividade mineira na agricultura, em termos 
de volume e qualidade dos produtos agrícolas, tais como mel, medronho e gado. Mencionaram 
a potencial ameaça ao sistema Agro-silvo-pastoril do Barroso, reconhecido como um Sistema 
Importante do Património Agrícola Mundial, e as suas potenciais consequências nas atividades
de subsistência e na identidade local.

Os Baldios são uma característica 
importante e única do sistema de terras 
comunitárias. As pessoas receiam perder o 
acesso a esses baldios. Estão preocupadas 
com as consequências nos meios de 
subsistência e na sua identidade.

Existem preocupações sobre a potencial 
perda de qualidade ambiental devido à 
potencial contaminação dos rios, ar, solo e 
meio ambiente em geral.

Quando questionadas sobre a relação atual 
com a Savannah, a maioria das pessoas 
expressa insatisfação. As pessoas referem 
ainda que gostariam que a Savannah 
desenvolvesse uma melhor relação com as 
comunidades, nomeadamente através de 
uma interação mais individual ou direta e de 
um contacto mais regular. 

O que as pessoas nos disseram sobre o Projeto Lítio do Barroso 
e os seus potenciais efeitos nas comunidades locais

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

CONFLITOS

RECURSOS NATURAIS

SISTEMA DE PATRIMÓNIO AGRÍCOLA

ACESSO AOS BALDIOSPROTEÇÃO AMBIENTAL

RELACIONAMENTO ENTRE A 
SAVANNAH E AS COMUNIDADES

Todas as citações são anónimas. Apenas a equipa da CIG que conduziu e analisou as entrevistas sabe “quem disse o quê”. 

“A mina estará aberta para 
sempre? Será um perigo 
para as pessoas mais tarde? 
Há coisas que não são 
esclarecidas, as pessoas 
não sabem, e é por isso que 
também são resistentes à 
ideia do lítio.”

“Ninguém fala 
connosco.”

“Continuo a detetar que, 
algumas coisas que são 
ditas, são falsas.”

“Estes rios, depois, 
já não serão mais 
rios truteiros de 
certeza absoluta.”

“Existe um certo 
antagonismo, mesmo 
pessoal, as pessoas nem 
sequer falam umas com 
as outras.”

“O Baldio é um espaço que 
está a ser pastoreado por 
animais através de apoio 
comunitário. Os agricultores 
que estão a receber um 
subsídio, deixam de receber 
se (…) a exploração do lítio 
comprometer a área florestal.”

As pessoas vêm um reverso do aumento 
das oportunidades de emprego: a potencial 
perda de mão-de-obra disponível e a falta de 
competitividade salarial com o Projeto.

Aumento do rendimento dos prestadores 
de serviços do Projeto, melhores salários e 
mais oportunidades de emprego, são vistos 
como possíveis benefícios do Projeto.

COMPETIÇÃO POR MÃO DE OBRA

OPORTUNIDADES DE EMPREGO
“Mais empresas, mais 
empregos.”

“Os restaurantes vão 
ganhar porque haverá mais 
pessoas a vir aqui, que vão 
precisar de mais refeições.”
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Um benefício identificado é a oportunidade 
de repovoamento e de maior diversidade 
nas comunidades.

O aumento da população provocado pelo 
Projeto é visto como um fator que coloca 
exigências à capacidade das infraestruturas 
e serviços públicos existentes, tais como 
estradas e centros de saúde.

Há uma perceção de oportunidade de 
melhorar as acessibilidades na zona, quer 
na qualidade, quer no número de vias 
(ex. ligações à A24) e serviços de 
transportes públicos (ex. autocarros, 
comboio para Chaves).

Existe o receio de que o nome ‘Barroso’ 
passe a ser associado a atividades mineiras, 
resultando numa potencial imagem 
negativa da região.

Aqueles que vivem muito perto das minas 
são vistos como estando particularmente 
expostos a potenciais impactes negativos.

Se desenvolvido de forma responsável, com 
atenção às questões sociais e ambientais, e 
se beneficiar o desenvolvimento da região, 
as pessoas mencionaram que o Projeto seria 
bem-vindo.

O aumento potencial de incómodos, nomeadamente, poeira, ruído, 
vibrações e tráfego de camiões, também foram mencionados como 
preocupações.

As pessoas preocupam-se com os impactes visuais negativos na 
paisagem original e a perda de identidade do local.

REPOVOAMENTO

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

ESTRADAS E TRANSPORTES IDENTIDADE CULTURAL

COMUNIDADES MAIS 
PRÓXIMAS DA MINA

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

FONTES DE INCÓMODO PAISAGEM

“As pessoas [mais
próximas da mina] não têm 
mais horizonte, ou seja, as 
pessoas deixaram de ter 
horizonte da noite para o 
dia, é muito complicado.”

“Acredito que este 
projeto pode trazer-
nos parte dos nossos 
emigrantes.”

“Este tipo de projeto 
poderá trazer outro 
tipo de dinâmica a 
estas regiões.”

Os próximos passos da Avaliação de Impacto 
Social envolvem ouvir mais pessoas. 
Aqueles que têm interesse ou poderão ser 
afetados pelo Projeto, se ele se concretizar, 
terão a oportunidade de expressar as suas 
preocupações e expectativas, tecer comentários 
e fazer perguntas. As próximas interações com 
as comunidades irão reforçar a compreensão da 
Savannah sobre o contexto do Projeto.

As revisões do projeto têm em consideração 
os pedidos da autoridade ambiental (APA), 
considerações técnicas, questões ambientais 
e sociais, e o feedback das comunidades 
locais e de outras partes interessadas.
A Savannah partilhará a informação sobre as 
alterações feitas ao projeto da mina numa 
nova Folha Informativa que será distribuída 
no fim do primeiro trimestre de 2023.

Os estudos realizados sobre o Projeto 
informarão as avaliações e decisões dos 
reguladores sobre a concessão ou não de 
licenças. A conceção das licenças é aquilo que 
permitirá que a Savannah comece a construir.

OUVIR MAIS OPINIÕES REVISÃO DO PROJETO LÍTIO 
DO BARROSO

CONTRIBUIR PARA A TOMADA DE 
DECISÕES DO PROJECTO 

Quais são os próximos passos?

1 2 3
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Atualização sobre o Projeto Lítio do Barroso

Dê a sua opinião ou saiba mais informação

A Savannah tem previsto expandir a sua operação mineira e instalar uma 
planta de concentração de espodumena. Antes de poder fazê-lo, o Projeto 
deve obter uma licença ambiental pelo regulador nacional, a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA). A aprovação é concedida na condição 
de que a APA aceite e considere satisfatório o relatório de “Estudo de 
Impacte Ambiental” ou EIA, apresentado pela Savannah.

O processo de preparação do EIA visa assegurar que a Savannah pensa 
cuidadosamente sobre os prováveis impactes do Projeto no meio 
ambiente e nas comunidades locais, e toma as ações necessárias para 
evitar ou reduzir os impactes negativos e potenciar os impactes positivos.

A primeira versão do EIA foi submetida em 2020 e esteve sob consulta 
pública entre abril e julho de 2021. Na sequência do pedido da APA 
de alterações ao Projeto (ao abrigo do “Artigo 16.º”), a Savannah está 
atualmente a fazer as revisões necessárias e a preparar a reestruturação 
do EIA. Este deve ser submetido à revisão da APA em Março de 2023. Se 
aprovado, a APA emitirá uma “Declaração de Impacte Ambiental” ou 
DIA, que informará quais os estudos detalhados que serão necessários 
desenvolver para gerir os impactes específicos associados ao Projeto, 
como parte da fase seguinte de licenciamento.

As infraestruturas previstas para o Projeto incluem estradas de acesso, 
uma unidade de tratamento de minério, uma subestação elétrica, sistemas 
de tratamento de água, depósitos de combustível, oficinas mecânicas, 
armazéns, escritórios e instalações médicas. A extração será feita a céu 
aberto, com uso de explosivos, com detonações a ocorrerem 3 vezes por 
semana, nos dias úteis, entre as 12h e 15h.

Se o Projeto for aprovado, espera-se que a construção comece em 2025
por um período aproximado de 1 ano. A primeira produção de lítio (que 
inclui tanto a extração, quanto o tratamento dos minerais antes da sua 
comercialização) está prevista para 2026. Serão exploradas quatro
cortas a céu aberto, faseadamente, e progressivamente, sendo cada corta 
reabilitada após a conclusão da sua exploração. Durante o tempo de 
exploração, a área concessionada irá incluir uma combinação de zonas de 
trabalho, zonas em reabilitação e zonas onde a reabilitação
já foi concluída.

A Savannah adquire e 
expande o projeto

Junho
EIA submetido ao regulador (APA)

Julho
O regulador solicitou a revisão do Projeto 
ao abrigo do processo do Artigo 16.º.

Março
Versão revista do EIA submetida à APA

Setembro
Começo dos estudos sociais

Maio
Decisão da APA sobre se a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) é concedida

Se a DIA for concedida, estudos técnicos 
e sociais detalhados (DFS e RECAPE) e 
consulta à comunidade para concluir o 
desenho do projeto

Decisão da APA sobre as licenças para 
permitir o início da construção

Início da construção 

Primeira produção

Estamos aqui

A Savannah é uma empresa mineira com sede em Londres.

Se desejar mais informações ou tiver quaisquer perguntas ou 
comentários, por favor visite ou contacte o Centro de Informação 
do Projeto Lítio do Barroso em Boticas:

Centro de Informação Rua 5 de Outubro, n°26, Boticas 
Telefone: 276 413 042 

Ou envie um e-mail para info@savannahresources.com
Aberto durante a semana, em horário laboral.

SAVANNAH RESOURCES
A CIG ajuda responsáveis por projetos em todo o mundo nos seus 
esforços para respeitar os direitos das pessoas, evitar danos e fazer 
a diferença nas suas comunidades. Pode ler mais sobre nós em 
communityinsights.eu

Pode contatar diretamente Sérgio Moreira por telefone ou WhatsApp:

Ou envie um e-mail para info@communityinsights.eu

915 789 732 

COMMUNITY INSIGHTS GROUP (CIG)

Muito obrigado a todos aqueles que disponibilizaram o seu tempo para falar e partilhar os seus pontos de vista conosco.
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