
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          25 de Julho de 2022 

 

Resposta à recente cobertura da imprensa portuguesa 

 

Savannah Resources plc, empresa europeia de desenvolvimento de lítio, reconhece a recente cobertura de 

imprensa em Portugal relacionada com a aquisição de terrenos, e uma acção judicial iniciada pelos Baldios 

de Covas do Barroso em relação a alguns lotes de terrenos que a Savannah adquiriu a proprietários privados 

no Projecto Litio do Barroso (o "Projecto"). 

 

O conselho diretivo de baldios de Covas do Barroso (a "Comissão de Baldios") apresentou uma queixa civil 

contra certos proprietários de terras, alegando que tinham registado algumas das suas propriedades em 

excesso, ou seja, ocupando propriedades que na realidade são terrenos Baldios (terras de propriedade e 

gestão comunitária). 

 

Como a Savannah adquiriu algumas dessas propriedades, a Comissão dos Baldios incluiu a Savannah nessas 

reivindicações, requerendo que a aquisição de tais propriedades fosse declarada nula e sem efeito. 

 

Tanto quanto é do conhecimento da Savannah, as propriedades compradas correspondem ao que foi 

declarado pelos proprietários privados ao registo oficial do gabinete de informação cadastral, BUPi - Balcão 

Único do Prédio e a Savannah comprou exactamente o que está registado na Conservatória do Registo 

Predial. 

 

Para referência, de uma área total de 593 hectares dentro da concessão do Projecto, as áreas que estão a 

ser disputadas pela Comissão de Baldios ocupam aproximadamente 8 hectares, ou cerca de 1,4% da área 

total do Projecto. 

 

Foi solicitado à Savannah que apresente a sua defesa à acção judicial proposta antes do final de Setembro 

de 2022 e irá trabalhar com o seu advogado português nesta matéria. 

 

 

 

 

 



 

Informação Regulamentar 

Este anúncio contém informação privilegiada para efeitos da versão britânica do regulamento de abuso de 

mercado (EU No. 596/2014), uma vez que faz parte do direito interno do Reino Unido em virtude da Lei 

2018 ("UK MAR") da União Europeia (Withdrawal). 

 

Savannah Resources - Enabling Europe’s energy transition. 

 
**FIM** 

Siga @SavannahRes on Twitter 

Siga Savannah Resources on LinkedIn 
 

 

Para mais informações porfavor visite www.savannahresources.com ou contacte: 

 

Savannah Resources PLC  

Dale Ferguson, CEO 

  

Tel: +44 20 7117 2489  

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Advisor) 

David Hignell/ Charlie Bouverat 

  

Tel: +44 20 3470 0470 

  

finnCap Ltd (Joint Broker) 

Christopher Raggett/ Tim Redfern  

 

RBC Capital Markets (Joint Broker)  

Farid Dadashev/ Jamil Miah 

  

Tel: +44 20 7220 0500  

WH Ireland Limited (Joint Broker) 

Jessica Cave/ Ben Good/ Darshan Patel (Corporate Finance) 

Aimee McCusker (Corporate Broking) 

  

Tel: +44 20 7220 1666 

  

Camarco (Financial PR) 

Gordon Poole/ Emily Hall  

Tel: +44 20 3757 4980 

 

Sobre a Savannah 

A Savannah é proprietária do Projecto Lítio do Barroso, localizado no Norte de Portugal, que contém o 

recurso de espodumena de lítio mais significativo da Europa Ocidental. Com um Estudo de Âmbito positivo 

que delineou um projeto mineral convencional e operação de concentração produzindo 175.000t de 

concentrado de espodumena por ano, a Savannah está a avançar no desenvolvimento e licenciamento 

ambiental do Projeto. A Empresa está cotada e regulamentada na AIM e as ações ordinárias da empresa 

estão também disponíveis no Quotation Board da Frankfurt Stock Exchange (FWB) sob o símbolo FWB: SAV, 

e na Börse Stuttgart (SWB) sob o código “SAV”. 
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