
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

   8 Junho de 2022 

 

 

Declaração AGM e Nova Apresentação da Empresa 

 

A Savannah realiza hoje a sua Reunião Geral Anual ("AGM”) às 9 horas no The Royal Institution of Great 

Britain, 21 Albemarle Street, Londres W1S 4BS. Antes da AGM, a Empresa está a partilhar a declaração do 

Chairman, em abaixo. Adicionalmente, o CEO, David Archer, irá apresentar uma visão geral da Empresa e 

das suas actividades actuais. Uma Apresentação Corporativa atualizada estará disponível hoje para 

download no site da empresa em https://www.savannahresources.com/investors/presentations/   

 

Declaração do Chairman 

 

"2022 continua a ser um ano crítico para a Savannah à medida que avançamos no Projecto Lítio do Barroso 

no Norte de Portugal ("Projecto"). Antes de delinearmos os nossos progressos e perspetivas, vale a pena 

relembrarmo-nos da dimensão do prémio: o Projecto é o depósito de espodumena de lítio mais significativo 

da Europa, que contempla um recurso considerável de 27MT, que contém 285.900t de óxido de lítio (Li2O) 

com um grau médio de 1,06% de Li2O, o qual acreditamos ser suficiente para fornecer uma parte 

considerável da procura de lítio na Europa, durante as próximas décadas. O Projecto também beneficia de 

um processo de mineração relativamente simples, de um fluxograma já definido e de excelentes 

infraestruturas num país desenvolvido da Europa Ocidental. Estamos a tentar desenvolver o Projecto 

durante um período de fornecimento restrito, com o aumento da procura e dos preços do lítio, o que 

beneficia directamente o ambiente económico atraente, de que o Projecto aproveita. Em suma, o Projecto 

deve estar no centro da crescente cadeia de valor do lítio na Europa, cuja importância só tem sido mais 

realçada pelos recentes problemas na cadeia de abastecimento e pela necessidade de construir a 

independência energética com as energias renováveis. Isto foi reforçado em Maio quando a Comissão 

Europeia lançou a iniciativa REPowerEU: um plano para reduzir rapidamente a dependência da Europa dos 

combustíveis fósseis russos e acelerar a transição verde. 

 

Os nossos principais objectivos para o ano continuam a ser assegurar a aprovação do EIA para o 

desenvolvimento do Projecto, e um acordo de compra/investimento para a nossa produção de concentrado 

de lítio. 

https://www.savannahresources.com/investors/presentations/


 

Quanto ao primeiro objectivo, partilhamos as frustrações dos nossos accionistas com o tempo que o 

processo de análise de EIA tem demorado. Passámos o segundo aniversário da realização da EIA em 25 de 

Maio de 2022 e a equipa executiva continua a trabalhar arduamente para levar esta questão a uma 

resolução. É importante notar que a finalização da EIA é um processo político sobre o qual a Savannah tem 

pouco controlo. Por esta altura, no ano passado, tínhamos expectativas de que a decisão já teria sido 

recebida. Contudo, em Novembro de 2021, foi convocada uma eleição legislativa para 30 de Janeiro de 

2022. Isto teve impacto no calendário da EIA, uma vez que o novo Governo apenas tomou posse em Março 

de 2022. Estamos confiantes de que a nova administração está agora em posição de tomar uma decisão e 

continuamos esperançosos de um resultado positivo. 

 

Entretanto, a Savannah continua a gerir a sua própria conduta e resposta aos desafios que enfrentamos. 

Reconhecemos em anúncios anteriores a oposição que o Projecto enfrenta por parte de algumas pessoas 

locais. Continuamos a envolver-nos activamente com as comunidades de uma forma construtiva e temos 

uma série de iniciativas que, em conjunto, ilustram o nosso compromisso com as populações e com a região 

em geral. Temos quatro grandes programas ESG - o Plano de Partilha de Benefícios, o Plano de Boa 

Vizinhança, um Plano de Gestão da Terra, e estamos a desenvolver um plano para a criação de empresas 

de propriedade comunitária que possam prestar serviços contratados, tais como a reabilitação progressiva 

ao longo da vida do Projecto. A nível regional, estimamos que o Projecto trará cerca de 200 empregos 

directos, 400-600 empregos indirectos e ajudará a enfrentar os desafios demográficos que a região 

enfrenta. A nível nacional, a descoberta do lítio já impulsionou o anúncio de duas grandes iniciativas de 

refinação de lítio no país - a refinaria Galp/Northvolt em Setúbal e um alinhamento entre Bondalti e 

Neometals. 

 

Mais encorajadora, a nossa abordagem cautelosa em relação à extracção e ao investimento foi justificada, 

uma vez que vimos um aumento de quase 800% no preço do concentrado de lítio nos últimos 12 meses 

para USD$6.200 por tonelada, muito superior ao preço que assumimos no nosso Estudo de Âmbito de 

USD$685 por tonelada. 

 

Dei nota anteriormente do tamanho do prémio que temos firmemente em vista. Mantemos isso em mente 

durante todas as nossas negociações. Como resultado do actual ambiente macro nos mercados europeus e 

globais de lítio, e da crescente preocupação à volta do fornecimento futuro entre os consumidores de 

matéria-prima de lítio, verificamos que em 2022 estamos numa grande posição para assegurar os offtakes 

e/ou parcerias adequadas. Este interesse só irá aumentar ainda mais no caso de recebermos uma decisão 

positiva sobre o EIA. 

 

Como um operador bem financiado, temos a latitude de ser pacientes e assegurar uma transacção que 

reflicta a importância e a robustez económica do projecto. Preferimos fazer o negócio certo que reflicta de 

forma justa o valor do Projecto, em oposição ao primeiro ou o mais fácil que possa subestimar o nosso 

Projecto. Para tal, mantemo-nos em discussões activas com múltiplos candidatos bem posicionados e 

estamos confiantes de que estas negociações avançarão rapidamente e de forma benéfica ao longo dos 

próximos meses. 



 

Em suma, acreditamos que o cenário do mercado é extremamente favorável ao desenvolvimento do 

Projecto e continuamos convencidos do excelente potencial do nosso Projecto. Estamos também 

profundamente conscientes da necessidade de realizar progressos durante o segundo semestre deste ano 

e estamos a trabalhar incansavelmente para desbloquear o valor do Projecto". 

 

Matthew King 

Chairman 

 

 
Informações Regulamentares 
 
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 no Twitter 

Siga Savannah Resources no LinkedIn 
 

Para mais informações por favor visite www.savannahresources.com/pt ou contacte: 

 

Camarco (Financial PR)  

Gordon Poole 

  

Tel: +44 20 3757 4980  

Brunswick Group (Media) 

Karolina Bleck 

Afonso Oliveira  

savannah@brunswickgroup.com 

Tel: +44 7703 470299 

Tel: +33 7 78 30 14 31 

  

Sobre a Savannah 

 

A Savannah é a proprietária do Projecto Lítio do Barroso, localizado perto de infraestruturas chave no Norte 

de Portugal, que contém o recurso mais significativo de espodumena de lítio na Europa Ocidental. Na 

sequência de um Estudo de Âmbito positivo que delineou uma operação convencional que produz 175.000t 

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

ambiental do Projecto Lítio do Barroso. 

Está em curso um Estudo de Viabilidade Económica, e o regulador ambiental de Portugal está actualmente 

a avaliar o estudo de Avaliação de Impacto Ambiental da Savannah. A Empresa está cotada e regulamentada 

no AIM e as acções da Empresa estão também disponíveis no Conselho de Cotações da Bolsa de Frankfurt 

(FWB) sob o símbolo FWB: SAV, e a Börse Stuttgart (SWB) sob o ticker "SAV". 
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