
 

 

 

Projeto Lítio do Barroso 
 
 
 
Boletim Informativo nº 7.21                  Novembro e Dezembro 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. Através dos boletins informativos, a Savannah pretende fornecer aos habitantes das comunidades vizinhas do 
projeto actualizações regulares sobre as iniciativas da empresa e o progresso dos trabalhos, até à sua conclusão. O Projeto Lítio 
do Barroso, que será desenvolvido de forma responsável e alinhado com as melhores práticas ambientais internacionais, visa 
trazer oportunidades económicas, demográficas, sociais e comerciais excepcionais para a região do Barroso. 

 

Novembro e Dezembro no Projeto Lítio do Barroso 
 
A Savannah mantém o seu compromisso com o desenvolvimento do projeto Lítio do Barroso. Apostámos no reforço 
da nossa equipa nestes últimos meses, nomeando João Fernandes e Maria João Gonçalves enquanto Oficial de 
Contacto com a Comunidade e Assistente de Assuntos Comunitários respectivamente, de forma a aumentarmos ainda 
mais a proximidade às comunidades locais. O trabalho que temos realizado continua a seguir as melhores práticas, 
sistemas e processos da indústria. 
 
Estamos empenhados em entregar o melhor às comunidades, ao munícipio, à região e ao ambiente. É neste 
compromisso que assentam os nossos valores e a nossa missão. E com pilares acreditamos que poderemos fazer a 
diferença, marcar pela positiva e entregar um legado de futuro a uma região que tem tanto a oferecer. 
 
Acreditamos que o percurso que estamos a desenhar - da transparência, da colaboração, da responsabilidade – nos 
permitirá uma colaboração mais próxima com todas as partes interessadas no Projecto, para juntos alcançarmos 
excelentes resultados para o Barroso. 
 
A Savannah deseja a toda a comunidade um seguro e Santo Natal e um Feliz Ano de 2022. 
 

Trabalhos em Curso 

 
A equipa da Savannah realizou a produção mineral contínua para o contrato de concessão, C-100  
 
Na área do NOA, que se mantém em operação ativa, para a extração de quartzo e feldspato, realizámos alguns 
trabalhos de desmonte e extração de pegmatito litinífero, matéria usada na produção de vidro e cerâmica. 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de campo – Desmonte no NOA 



 

 

O Estudo de Impacte Ambiental 

 
O Estudo de Impacte Ambiental para o Projecto Lítio do Barroso está ainda em avaliação pela APA. A decisão da APA 
será conhecida na altura que a instituição decida anunciá-la publicamente. Acreditamos que submetemos uma 
proposta de projeto que integra um desenvolvimento responsável, moderno e tecnologicamente inovador.  
 
O Estudo de Impacte Ambiental para o projeto Lítio do Barroso foi entregue em fase de Estudo Prévio, pelo que, em 
caso de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, será realizado um Relatório de Conformidade Ambiental do 
Projecto de Execução (RECAPE). Isto significa que, a DIA irá definir as medidas a incorporar no Projecto de Execução. 
 
É com expectativa que aguardamos a possibilidade da emissão da Declaração de Impacte Ambiental. 

 

O Programa de Aquisição de Terras 

  
Mantém-se em curso o programa de aquisição de terras. Este trabalho exaustivo e de grande importância, tem vindo 
a ser desenvolvido por uma equipa dedicada da Savannah, onde está integrada a Landfound 
(http://www.landfound.pt/), uma empresa especializada na realização deste tipo de trabalhos. É esta equipa que tem 
mantido contacto directo com os diversos proprietários. 
 
A intenção da Savannah é a aquisição das terras na área onde o projecto será implementado, e que está coberta pelo 
seu contrato de arrendamento de mineração. Actualmente, estamos a fazer ofertas aos proprietários de terrenos 
locais, tendo por base uma fórmula padrão, que se pretende que seja justa e vantajosa para o proprietário. 
 
Como temos vindo a referir, a identificação de terras é a primeira parte deste processo, seguindo-se a limpeza das 
zonas limites das áreas e posterior medição. Após esta primeira fase de trabalho no terreno, segue-se a necessária 
parte borucrática, com registos e, caso o proprietário assim o deseje, avançamos para os contratos de promessa de 
compra e venda e, finalmente, a escritura. Trata-se de um processo exaustivo e minucioso e nós estamos agradecidos 
aos diversos proprietários por toda a ajuda e disponibilidade. 
 
Já identificámos 155 hectares de propriedades privadas. Até ao momento, identificámos cerca de 305 propriedades,  
medimos cerca de 115 propriedades, assinámos 13 contratos de compra e venda e realizámos três escrituras, 
referentes a 34 propriedades. Temos ainda uma escritura agendada, referente a 11 propriedades. O investimento total 
nestes contratos e escrituras ascende a cerca de €1.460.000. 
 
Para várias outras propriedades, aguardamos a legalização da documentação para avançarmos para contratos de 
promessa de compra e venda e respectivas escrituras.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Trabalho de campo – Equipa do Programa de Aquisição de Terras 

http://www.landfound.pt/


 

 

O Plano de Partilha de Benefícios 
 
A Savannah está empenhada em entregar benefícios reais adequados às necessidades e interesses das comunidades 
locais. No sentido de realizar a proposta de benefícios a entregar à comunidade, foi realizada uma análise inicial 
através de um consultor especializado, S317 Consulting, e pela nossa equipa dedicada aos assuntos comunitários. 
 
Estamos a rever e reunir todos os detalhes, para que possamos realizar um trabalho conjunto com a comunidade e 
autoridades locais, uma vez mais através do consultor especializado, S317 Consulting, para apresentarmos a proposta 
de plano desenvolvido pela Savannah e recebermos os comentários de todos. Este processo colaborativo permitir-
nos-á construir um programa de actividades autêntico, de acordo com as expectativas da população local. Nesta fase, 
iremos também apresentar a criação da nossa fundação, que será a forma de colocar em prática o plano de actividades 
e garantir que o investimento é realizado de acordo com o plano definido.  
 
A Savannah irá entregar €500.000 anualmente à fundação, a partir do início da operação. 
 

A Nossa Marca Local 

 
A Savannah mantém e reforçou a sua presença positiva localmente, pois a nossa prioridade serão sempre as 
comunidades locais. Temos o compromisso de estar integrados na região, valorizando sempre as suas necessidades e 
as tradições.  
 
Após a reabilitação do telhado de uma casa em Covas do Barroso, visto que o seu estado de conservação punha em 
risco o seu habitante, fomos contactados por outros membros da comunidade com problemas semelhantes. Somos 
especialmente sensíveis às condições de vida das comunidades onde os nossos projetos estão inseridos, e como tal 
estamos a analisar cada situação, após as visitas realizadas. 
 
Tais acções serão mantidas durante a nossa presença na região. Esta será a marca que a Savannah irá deixar.  
 
 

 
 
 
 
O Centro de Informação à Comunidade 
 
O Centro de Informação à Comunidade reabriu no dia 16 de novembro, após um breve período fechado para férias e 
recrutamento de um novo colaborador. 
  
No Centro de Informação à Comunidade, em Covas do Barroso, poderá explorar a mais diversa informação sobre o 
Projeto Lítio do Barroso. Ao mesmo tempo, poderá visualizar como o Projeto será executado no terreno através da 
maqueta 3D, que desenvolvemos especialmente para si. 

Reabilitação de Telhado de casa em Covas do Barroso 



 

 

 
O Centro de Informação está aberto para o benefício de todos os que procuram informações sobre o projecto, 
especialmente a comunidade local, sendo este o local ideal para vir conhecer em pormenor o projecto e saber mais 
sobre os factos reais associados ao desenvolvimento do projecto Lítio do Barroso 
 
Contacte-nos: 
Centro de Informação: centro.informacao@savannahresources.pt; +351 276 438 008 
Aberto ao público: segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 
 
As nossas linhas directas para a comunidade permanecem abertas em: community@savannahresources.com ou 
através do +351 927 576 199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A Savannah reforçou a sua equipa, conheça os novos membros 
 
Assistente de Assuntos Comunitários 

 
 
Temos o prazer de anúnciar que a Maria João Esteves Gonçalves é a nova cara da Savannah no 
Centro de Informação à Comunidade. Com experiência no atendimento ao público e com uma boa 
capacidade de comunicação, a Maria João espera poder recebê-lo no nossos espaço dedicado à 
comunidade e dar a conhecer maior detalhe do Projeto Lítio do Barroso. A nomeação da Maria 
João é um reforço importante para a nossa equipa local de Assuntos Comunitários. Junte-se a nós 
para dar as boas-vindas à Maria João e desejar os melhores votos para sua carreira na Savannah! 
 

 
 
 
 
 
  
 

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 
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