Projeto de lítio da Mina do Barroso

Boletim Informativo nº 7.09

Julho de 2019

A Savannah Resources PLC (“Savannah”) é uma empresa de prospeção mineira, cotada na bolsa de valores de Londres
(AIM:SAV) que está a desenvolver um projeto litinífero na região do Barroso, sobre o qual emitimos estes boletins
informativos. O grande objectivo da Savannah é dar a conhecer aos habitantes das comunidades vizinhas do projeto os
trabalhos que estão a ser realizados e aqueles que estão planeados, de forma a que a comunidade esteja envolvida neste
projecto tão importante para todos.

Julho na Mina do Barroso
Estamos a dar continuidade aos trabalhos ligados ao tratamento dos resultados das análises que continuam a
chegar do laboratório, bem como ao estudo de viabilidade económica do projecto, que está em contínuo
desenvolvimento.
O Estudo de Impacte Ambiental continua a ser prioritário para a Savannah, pelo que durante este mês foram
realizados trabalhos de campo por biólogos independentes para recolha de mais informação da fauna
terrestre e aquática, o que nos dará um conhecimento mais aprofundado sobre este local.
Adicionalmente, temos realizado a monitorização de todos os trabalhos mineiros na Mina do Barroso e das
alterações ambientais deles decorrentes, o que nos permite uma melhor percepção do impacte causado pela
actividade da mina. Desta forma, asseguramos ainda que conseguimos cumprir com a Declaração de Impacte
Ambiental.

Reposição de Muros

Dispositivo para Medição das Vibrações

Dada a importância da requalificação das plataformas e de acordo com o que foi combinado com os
proprietários, fizemos a reposição dos muros nos terrenos.

Iremos realizar brevemente uma sessão pública para todos os residentes na freguesia de Covas do Barroso,
serão bem-vindos todos os interessados neste assunto, onde apresentaremos o ponto de situação do projeto
da Mina do Barroso e será feito um esclarecimento de dúvidas e resposta a questões que pretendam colocar.
A data será divulgada nos locais habituais, quando a hora e o local estiverem definidos.
Contamos com a presença de todos, para que esta sessão seja esclarecedora e enriquecedora!

Relembramos que o nosso centro de informação em Covas do Barroso está aberto para o receber todas as
terças das 10h às 12h30 e quartas das 15h às 17h30. Venha visitar-nos!

No mês de Agosto não haverá boletim informativo, dado que não existirão avanços aos trabalhos realizados
na mina.

A equipa Savannah
A Savannah tem um novo membro na equipa, conheça-o...
O meu nome é Joana Prazeres, sou casada e tenho dois filhos. A minha área
de formação é Marketing, disciplina em que me licenciei há 16 anos. Desde
então, tive a possibilidade de enriquecer os meus conhecimentos com um
mestrado em Marketing de Serviços em 2009 e mais recentemente, em 2018,
com um mestrado em gestão e inovação digital. A minha carreira profissional
foi construída na área comercial e sobretudo de Marketing e Comunicação,
onde desenvolvi e executei planos estratégicos e de comunicação em diversas
empresas, sobretudo multinacionais de diversos sectores, como a distribuição
e retalho, bens de consumo ou a indústria química, que produz diversos
materiais utilizados na actividade mineira. Estou muito entusiasmada com
este novo desafio profissional na Savannah Resources, como Responsável de Comunicação e Assuntos
Comunitários, e contente por ter a possibilidade de passar a conhecer em profundidade a actividade da
empresa.

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 Savannah nomeou como oficial de relações com a comunidade a colaboradora Marta Fernandes. A Marta pode ser contactada através do
número 917599130.
Para qualquer questão adicional, por favor envie-nos uma
community@savannahresources.com. Responderemos logo que possível.
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