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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 projeto os
trabalhos que estão a ser realizados e aqueles que estão planeados. O Projeto da Mina do Barroso trará oportunidades
económicas, demográficas, sociais e comerciais excepcionais para a região do Barroso e, ao mesmo tempo, implementará
as melhores práticas de gestão ambiental do mundo.

Mensagem do CEO
Prezados membros da Comunidade de Covas do Barroso,

Escrevo-lhes neste momento difícil para os manter atualizados com notícias da Savannah.
Em primeiro lugar, espero que cada um de vós, família e amigos estejam a enfrentar bem as complicadas
circunstâncias que todos estamos a viver neste momento, e que se encontrem bem e saudáveis.
Estamos muito satisfeitos por ver que Portugal teve a sorte de não ter sofrido tanto quanto outros países
europeus com esta pandemia. Parece-nos que a localização geográfica da região de Boticas terá ajudado a ter
um nível mais baixo de infecções em comparação com outras partes do país.
Na Savannah, desde cedo demos os primeiros passos para proteger a nossa equipa e as comunidades com as
quais trabalhamos, tendo tomado as seguintes acções nas suas operações em resposta à atual emergência
sanitária:
• Fechámos temporariamente todos os escritórios e colocámos todos os funcionários a trabalhar
remotamente
• Suspendemos temporariamente todas as atividades de campo
• Suspendemos todas as viagens não essenciais
• As reuniões foram reorganizadas de forma a serem realizadas por telefone, videoconferência ou on-line,
sempre que possível.
Estas acções ajudaram a garantir que, até ao momento, nenhum funcionário da Savannah tenha apresentado
sintomas consistentes com o Coronavírus.
Desta forma, as atividades de campo em Covas do Barroso e nos arredores estão atualmente suspensas e a
sua retoma dependerá das orientações do governo e da consulta aos líderes locais. O nosso escritório em
Boticas está fechado e nossa equipa está a trabalhar a partir de casa. O Centro de Informação de Covas do
Barroso também se mantém fechado.

Temos mantido contato próximo com o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e a Presidente
da Junta de Freguesia de Covas do Barroso, Lúcia Martins Dias Mó, e oferecemos a ambos apoio para ajuda às
comunidades. Ficámos impressionados com as medidas que ambos estão a adoptar para proteger a saúde e
o bem estar das suas populações.
A equipa da Savannah continua a trabalhar no sentido da conclusão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
do Plano de Mina, que esperamos conseguir submenter em breve à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Após a conclusão da revisão preliminar que a APA fará, o EIA será disponibilizado e haverá a oportunidade
para comentários públicos.
O programa de envolvimento com os proprietários das terras foi mantido, com algumas limitações face às
restrições atuais, sendo os contatos com os proprietários de terras feitos através do nosso consultor
imobiliário local. No início de março, foi realizado um trabalho de campo para limpar os limites das
propriedades em negociação, a pedido dos proprietários. De forma a garantir o cumprimento de todos os
procedimentos legais para a aquisição das parcelas em questão, foi adicionalmente realizado o levantamento
topográfico dessas terras.

Levantamento topográfico

A Savannah continua a desenvolver o programa de partilha de benefícios para que possamos apresentar e
discutir com o Presidente da Câmara de Boticas, Comunidade, Baldios CdB, Junta de Freguesia CdB e todos os
envolvidos, os benefícios que pretendemos partilhar.
Adicionalmente a esta partilha de benefícios, estamos também a ter em consideração todas as medidas de
mitigação/eliminação necessárias para fazer face a possíveis impactes negativos, bem como medidas
compensatórias.
Desejo que todos se mantenham saudáveis e seguros, desejando revê-los em breve.
Com os meus melhores cumprimentos,
David Archer
CEO
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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