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Mina do Barroso debatida em sessão de esclarecimento em
Boticas
Savannah reafirma o seu compromisso em desenvolver um projeto sustentável e
responsável, que privilegia a partilha de benefícios com a comunidade
O projeto da Mina do Barroso, desenvolvido pela Savannah e que se encontra em processo de
Avaliação de Impacte Ambiental, esteve em debate numa sessão de esclarecimento organizada
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e para a qual foram convidados representantes de
26 entidades.
A Comissão de Avaliação aproveitou ainda este momento para realizar a habitual visita ao
projecto, uma ação prevista durante o período de Avaliação de Impacte Ambiental. A visita ao
terreno tem como objetivo demonstrar à comissão de que forma o projecto foi desenhado e
adaptado à realidade local.
Após alguns meses fechado, devido à situação pandémica que o país atravessa, a Savannah
reabriu o Centro de Informação à comunidade, em Covas do Barroso. A reabertura do Centro
conta uma novidade: uma maqueta 3D do projecto. Esta maqueta permite uma melhor
visualização de como o projecto será construído e como será a sua implantação no local, dando
uma perspectiva mais aproximada da realidade. A maqueta está ainda preparada para ser
adaptada às possíveis alterações necessárias, dado que o projecto foi entregue em fase de
estudo prévio, com três opções alternativas, podendo ainda, caso seja aprovado, serem
propostas outras alterações.
Na reunião destinada a entidades, a Savannah reafirmou o seu compromisso em desenvolver
um projeto sustentável e responsável e que crie valor para a região e para as suas comunidades.
A Savannah afirma-se como um parceiro, aportando valor acrescentado à região. O investimento
na Mina do Barroso resultará em significativos benefícios económicos, sociais e demográficos,
de longo prazo, como o investimento de cerca de € 110 milhões de investimento para o
desenvolvimento e construção de infraestruturas locais e a criação de 215 empregos diretos e
entre 500 a 600 indiretos.
Esta sessão foi uma oportunidade para apresentar e debater o projeto no concelho onde será
desenvolvido, tendo a Savannah, através da empresa que coordenou a realização do Estudo de
Impacto Ambiental, a Visa Consultores, apresentado as diversas fases do projeto, desde o seu
início até ao fim da exploração, assim como as medidas de mitigação previstas.
Depois da sessão pública realizada em formato digital no dia 12 de maio, esta foi a segunda vez
que o projeto da Mina do Barroso foi apresentado à comunidade. Integradas no âmbito da
audiência pública, estas sessões têm como objetivos prestar informações e esclarecer dúvidas.
Tal como aconteceu na primeira sessão, grande parte das questões apresentadas foram temas
que têm vindo a ser abordados pela Savannah, quer através da submissão do Estudo de Impacte
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Ambiental para procedimento de avaliação na Agência Portuguesa do
Ambiente, como em todos os seus materiais de comunicação, leia-se Boletins Informativos,
artigos em impressa local ou no próprio site do projeto www.minadobarroso.com.

Além de várias soluções para mitigar os efeitos do desenvolvimento do projeto, a Savannah
desenhou um inovador Plano de Partilha de Benefícios que prevê a criação de um fundo
comunitário, com a dotação do fundo com 500 mil euros anuais, o que dá um total de 6 milhões
no período total de exploração da mina.
Foi também projetado um Plano de Boa Vizinhança que prevê a partilha de algumas das
infraestruturas construídas para o projeto da Mina do Barroso com toda a comunidade, tal como
alguns dos serviços sociais. O envelope financeiro deste plano é de 100 mil euros anuais.
A Savannah Lithium, subsidiária da Savannah Resources, é uma empresa de prospeção mineira
que, desde 2017, tem desenvolvido todos os estudos necessários para o desenvolvimento de
um projeto de exploração de feldspato litinífero e subsequente produção de concentrado de
espodumena na Mina do Barroso, cuja concessão existe desde 2006.
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