
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          6 de Abril de 2022 

 

Resultados financeiros para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 

 

A Savannah Resources plc, empresa europeia de desenvolvimento de lítio, tem o prazer de anunciar os seus 

resultados financeiros auditados para o ano terminado em 31 de dezembro de 2021. 

 

Resumo 2021 

 

Corporativo 

• Portfólio simplificado: a Savannah tem um foco singular como um “pure play” europeu de lítio após 

a saída amigável do Acordo de Consórcio com a Rio Tinto no Projeto Mutamba Mineral Sands em 

Moçambique 

• Saldo de caixa: Permaneceu em £ 13,0 milhões em 31 de dezembro (31 de dezembro de 2020: £ 2,0 

milhões), impulsionado pelo financiamento de capital de £ 10,3 milhões (bruto) significativamente 

subscrito e a Compensação por Rescisão em Dinheiro do Contrato de Consórcio (US$ 9,5 milhões) 

• ESG: Sistema Corporativo de Gestão Ambiental e Social (“ESMS”) projetado para auxiliar na 

implementação das metas ESG da Savannah 

• Compromisso de descarbonização: Comprometida em avançar para as metas de emissões neuras 

em carbonode Âmbito 1 e 2 durante a fase operacional do Projeto Lítio do Barroso, e visando 

adicionalmente a redução das emissões de Âmbito 3 

• COVID-19: As medidas de mitigação continuaram com o bem-estar dos funcionários e das partes 

interessadas como prioridade 

• Perda líquida de operações contínuas: reportado em £ 3,5 milhões (2020: £ 2,5 milhões). A perda 

total atribuível foi reduzida para £ 3,3 milhões (2020: £ 8,2 milhões), pois não houve repetição da 

redução não monetária (£ 5,5 milhões) associada ao desinvestimento do projeto de Omã 

• Recrutamento: Para apoiar o crescimento contínuo da Empresa, juntaram-se novos colaboradores 

chave com uma gama de competências às nossas equipas de projetos e corporativas, em Portugal 

e no Reino Unido, respetivamente 

 

 

Projeto Lítio do Barroso (o “Projeto”), Portugal 

 

Técnico 

• Estudo de Impacte Ambiental (“EIA”): Durante o ano foi declarada a conformidade do conteúdo do 

EIA pela entidade reguladora ambiental (“APA”) e concluído o exercício de Consulta Pública sobre 



 

o EIA. A Savannah acredita que a convocação de eleições gerais antecipadas em Portugal no início 

de novembro de 2021 para 30 de janeiro de 2022 impactou os processos de tomada de decisão em 

agências governamentais, como a APA, durante esse período. A Direcção continua esperançosa de 

que a Declaração de Impacte Ambiental (“DIA”) para o Projeto seja recebida nos próximos meses 

• Estudo de Viabilidade Definitivo ("DFS"): O trabalho de design do processo metalúrgico continuou 

na Austrália durante todo o período que levou à finalização do fluxograma do processo do Projeto 

em fevereiro de 2022. O trabalho de campo em Portugal foi limitado como resultado das restrições 

relacionadas ao COVID e do processo de revisão do EIA em andamento. Espera-se agora que o DFS 

seja concluído dentro de doze meses após a aprovação do EIA 

 

Comercial 

• Offtake e Investimento: Recebemos crescente investimento e interesse de offtake em paralelo com 

a grande melhoria nos preços do lítio, e crescentes expectativas de escassez de fornecimento de 

matéria-prima de lítio no futuro 

• Parcerias: Savannah teve o prazer de se tornar membro da International Lithium Association, a 

Associação Portuguesa para o Cluster de Baterias; e o Business Council for Sustainable Development 

Portugal (‘BCSD’) 

• Vendas de VE: as vendas de carros na Europa tiveram um forte crescimento anual novamente para 

2,33 milhões de unidades (+66%), como parte das vendas globais de 6,75 milhões (+108%, fonte EV-

volumes.com) 

• Preços do lítio: em 2021, os preços dos produtos químicos de lítio subiram em média 410% em 

relação ao final de 2020 e os preços spot da espodumena subiram mais de 500%, e atualmente 

estão a ser negociados a US$ 5.000/t (fonte: S&P Global Platts) 

 

Relações Públicas e Governamentais: 

• Envolvimento com as partes interessadas locais: a Savannah continuou a envolver-se e informar a 

comunidade local sobre o Projeto através de vários canais; também foi mantido apoio para 

empreendimentos e serviços locais 

• Maior envolvimento com as partes interessadas: à medida que as restrições de viagem diminuíram, 

a interação com a sociedade civil, líderes empresariais, académicos e jornalistas foi intensificada 

• Futuro envolvimento com comunidade e planeamento ambiental: a Savannah continuou a 

desenvolver os seus programas planeados, incluindo o Programa de Partilha de Benefícios, Plano 

de Boa Vizinhança, Serviços Providenciados por Empresa da Comunidade e Programa de Gestão de 

Terras 

 

Projeto Mutamba Mineral Sands, Moçambique 

• Revisão estratégica: Após a conclusão da sua revisão estratégica, a Empresa saiu amigavelmente do 

Contrato de Consórcio com a Rio Tinto em dezembro de 2021, em troca de US$ 9,5 milhões de 

indenização em dinheiro pela rescisão 

 

 

Resumo do ano de 2022 até a data 

 



 

• Descarbonização: Para apoiar os compromissos assumidos em 2021, foi iniciada uma estratégia de 

descarbonização, liderada pelos consultores ECOPROGRESSO e em associação com a empresa líder 

global de tecnologia ABB 

• Estudo de Viabilidade Definitivo: Finalização do fluxograma de processo ambientalmente 

melhorado para produzir concentrado de espodumena de alta qualidade 

• ESMS: Expansão do Sistema de Gestão Ambiental e Social Corporativo abrangente para cobrir 

especificamente o Projeto Lítio do Barroso 

• Nomeação do corretor: RBC Capital Markets nomeado como Joint Corporate Broker 

• Rebrand: Renovação da marca da empresa e lançamento do seu novo site 

 

 

Disponibilidade do Relatório Anual e Demonstrações Financeiras 

Espera-se que cópias do Relatório Anual e das Demonstrações Financeiras completas da Empresa sejam 

enviadas aos acionistas em breve e também estarão disponíveis para download hoje no site da Empresa 

www.savannahresources.com. 

 

**FIM** 

 

Savannah - Enabling Europe’s Energy Transition 

 

Segue @SavannahRes no Twitter 

Segue Savannah Resources no LinkedIn 

 

Para mais informações, visite www.savannahresources.com ou entre em contato: 
 
Camarco (Financial PR) 
Gordon Poole/Emily Hall/Tessa Gough-Allen 

 
Tel: +44 20 3757 4980 

  

Brunswick Group (Media) savannah@brunswickgroup.com 

Karolina Bleck Tel: +44 7703 470299 

Afonso Oliveira Tel: +33 7 78 30 14 31 

 

 

DECLARAÇÃO DO CHAIRMAN 
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Os eventos globais de 2021, embora difíceis e muitas vezes trágicos para muitos, serviram, inversamente, 
para reforçar minha visão de que a empresa possui um ativo estratégico vital através do Projeto Lítio do 
Barroso (o 'Projeto'). Além disso, as consequências geopolíticas da invasão da Ucrânia em fevereiro parecem 
aumentar sua importância. Após a venda da nossa participação no projeto Mutamba em Moçambique ao 
Grupo Rio Tinto ('Rio'), a Savannah é agora uma empresa de "lítio puro" e está bem posicionada para 
beneficiar do esforço para identificar alternativas aos combustíveis fósseis e aumentar na eletrificação. 
Além disso, a compensação de rescisão de US$ 9,5 milhões da Rio, juntamente com a receita bruta de £ 
10,3 milhões da colocação em excesso de abril, ajudou a elevar a posição de caixa da Savannah no final do 
ano para £ 13 milhões, colocando-nos numa boa posição financeira para o próximo ano. Portanto, é 
particularmente frustrante que essas questões não sejam refletidas no preço das nossas ações. 
 
Em termos de forças de mercado, 2021 viu a continuação dos mesmos condutores de mercado que 
desencadearam a forte recuperação da indústria do lítio no segundo semestre de 2020. Uma vez mais, a 
oferta não conseguiu acompanhar a procura criada pelo aumento da fabricação de baterias e vendas de 
veículos elétricos em todo o mundo. Como resultado, os preços das matérias-primas de lítio atingiram novos 
recordes. 
 
No entanto, tal como em 2020, as notícias positivas que a nosso idústria desfrutou foram ofuscadas pelo 
espectro da pandemia do COVID. Embora o impacte do COVID tenha diminuído e decrescido durante o 
período, o aumento da variante Omicron no final do ano atuou como um lembrete de que a Europa e o 
resto do mundo ainda têm um caminho a percorrer para se livrar totalmente dos impactes deste vírus. A 
Savannah deve continuar a desempenhar o seu papel na proteção da nossa equipa e daqueles com quem 
trabalhamos, para em conjunto mitigarmos os riscos adequadamente. Portanto, continuaremos a gerir os 
riscos relacionados com o COVID da maneira mais ativa possível e aderimos às leis e orientações relevantes 
pelo tempo que for necessário. 
 
Matthew King 
Chairman 
Data: 5 de Abril de 2022 
 
 
RELATÓRIO DO CHIEF EXECUTIVE 
 
Começámos 2022 em grande forma com um forte saldo de caixa, com propriedade de 100% de um dos 
projetos de lítio mais estratégicos da Europa, sem royalties superiores, sem offtakes escritos a preços baixos 
e um claro e definido caminho para a produção como puro lítio o preeminente joga numa das maiores 
regiões consumidoras de lítio do mundo. 
 
Para o setor de lítio como um todo, foi um ano excepcional, com as três principais matérias-primas da 
indústria, hidróxido de lítio, carbonato de lítio e concentrado de espodumena, a perceber os aumentos de 
preços à vista em mais de 370%, 450% e 530%, respectivamente. Estes grandes e rápidos aumentos de 
preços mostram que o abastecimento de matérias-primas é um grande problema neste mercado que, por 
sua vez, tem grandes implicações para a transição energética e a revolução da e-mobilidade necessária para 
combater eficazmente as emissões de gases com efeito de estufa dos setores da energia e dos transportes. 
Simplificando, o lítio está em grande procura e as empresas que fornecem ou fornecerão lítio estão também 
em grande procura. Este é um pano de fundo muito favorável para Savannah e o seu objetivo de se tornar 
um importante fornecedor de lítio com base na Europa. O que a Europa precisa agora é que os mesmos 
legisladores que procuram, com razão, afectar a transição energética e reduzir as emissões, também 
facilitem o fornecimento responsável de todas as matérias-primas com a eliminação de burocracia 
desnecessária, burocracias isoladas e a aplicação de ferramentas de gestão de projectos para tornar esta 
meta alcançável. 
 



 

Neste momento, eu gostaria de estar a discutir a emocionante fase de desenvolvimento do projeto que a 
Savannah terá em andamento após o recebimento da aprovação ambiental do projeto e a conclusão do 
DFS. No entanto, com as condições do mercado como estão agora e com as mudanças climáticas sendo a 
frente e o centro da política do governo, acredito que o contexto para o Projeto nunca foi tão promissor. 
De fato, pode-se argumentar que a oportunidade apresentada pelo Projeto Lítio do Barroso é maior agora 
do que em qualquer outro momento ddesde que é nossa propriedade, principalmente tendo em conta os 
atuais preços spot de lítio de espodumena em US$ 5.000/t contra os US$ 685/t assumidos nos nosso estudo 
de âmbito de 2018. 
 
David Archer 
Chief Executive Officer 
Data: 5 de Abril de 2022 


