
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          03 de Março de 2022 

 

Iniciada a estratégia de descarbonização do Projecto Lítio do Barroso 

 

Savannah Resources plc, a empresa europeia de desenvolvimento do lítio, tem o prazer de anunciar 

que assinou um Acordo com ECOPROGRESSO - Grupo Quadrante - Consultor Português em 

Ambiente, Sustentabilidade, Alterações Climáticas e Gestão de Recursos, para liderar a criação de 

uma estratégia de descarbonização para o Projecto Lítio Barroso ("o Projecto"). A nomeação do 

ECOPROGRESSO, um líder internacional em múltiplos aspectos da gestão ambiental, incluindo a 

gestão de carbono e estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas, surge na 

sequência do compromisso da Savannah, em Novembro passado, de avançar para emissões de 

Âmbito 1 e 2 para o Projecto, ao mesmo tempo que visa também a redução das suas emissões de 

Âmbito 3. 

  

Pontos chave: 

·  A produção responsável de um produto de lítio 'net zero' no Projecto ajudará a assegurar que a 

entrada de lítio na cadeia de valor europeia resulte na produção de baterias de lítio -íon 'net 

zero'. 

 

· O trabalho da ECOPROGRESSO consiste em três fases: 

o Fase 1: Actualização da estimativa das emissões de gases com efeito de estufa ("GEE") do 

Projecto com base em directrizes internacionais, e definição de metas para a redução 

global dos GEE 

o Fase 2: Trabalhar com especialistas do sector no fabrico de veículos e equipamentos com 

emissões zero, automação e sistemas de controlo, para definir e dar prioridade às 

principais iniciativas de descarbonização 

o Fase 3: Definir a implementação de um roteiro de descarbonização alinhado com a 

estratégia operacional global do Projecto e conceber um plano de envolvimento dos 

stakeholders com iniciativas específicas para os envolver ao longo da cadeia de valor na 

estratégia global de redução de emissões 

 



 

· Savannah espera que a estratégia de descarbonização seja definida e esteja pronta para 

implementação no segundo trimestre de 2022 

  

David Archer, CEO da Savannah disse: "A nomeação da ECOPROGRESSO surge na sequência do 

compromisso assumido em Novembro passado pela Savannah de reduzir as emissões de Âmbito 1 e 

2 no Projecto Lítio do Barroso a net zero quando estivermos em produção e, em última análise, a 

uma posição de vida net zero de mina e visando a redução das suas emissões de Âmbito 3 em 

colaboração com a ECOPROGRESSO e os seus futuros clientes. A Quadrante é uma empresa 

portuguesa com significativa experiência nacional e internacional em disciplinas como a gestão do 

carbono, o que significa que está numa posição ideal para nos ajudar a conceber e implementar uma 

estratégia focalizada que nos ajudará a atingir o nosso objectivo net zero de forma atempada. O seu 

trabalho, juntamente com o trabalho adicional que esperamos  realizar com outros consultores 

especializados e prestadores de serviços em áreas relacionadas, será crucial para tornar o Projecto 

Lítio do Barroso numa fonte de lítio com baixo teor de carbono, idealmente de carbono zero, para 

utilização na cadeia de valor da bateria na Europa. Fazer este compromisso não só é uma acção 

apropriada para a Savannah em termos das suas próprias responsabilidades ambientais, como 

também ajuda a identificar o Projecto Lítio do Barroso para o número crescente de consumidores 

que colocam uma ênfase e um valor consideráveis na minimização do impacto ambiental associado 

ao fornecimento de matérias-primas". 

  

Margarida Magina, Head of Environment and Sustainability na QUADRANTE Group disse: "A 

ECOPROGRESSO tem o prazer de trabalhar com Savannah na concepção e execução da sua estratégia 

de descarbonização para o Projecto Lítio do Barroso Lith. Como empresa do Grupo QUADRANTE, 

temos know-how específico em matéria de Ambiente, Minas, Indústria e  Energia, o que nos permite 

ter uma abordagem holística, prevendo operações mineiras desde o desenvolvimento até ao 

desmantelamento, com um forte compromisso com estratégias de descarbonização mineira. 

Acreditamos que entregaremos um pacote integrado que abrangerá os três âmbitos, conduzindo o 

Projecto Lítio do Barroso em direcção ao Net Zero. Propomos desenvolver a Estratégia de 

Descarbonização do Projecto Lítio do Barroso, identificando um conjunto de iniciativas, a sua 

avaliação de custos-benefícios com base na curva de custos de redução de Carbono e um roteiro 

consolidado para a implementação. Uma vez concluído o trabalho, todos os interessados poderão 

ver que o Projecto, e Portugal, pode ser uma fonte responsável e de baixo carbono desta matéria -

prima crítica para a transição energética da Europa".  

  

Sobre a ECOPROGRESSO - Quadrante Group 

  

Fundada em 2002, a ECOPROGRESSO é uma empresa de consultoria portuguesa que presta serviços 

de Ambiente, Sustentabilidade, Alterações Climáticas e Gestão de Recursos, com enfoque nas 



 

estratégias de sustentabilidade. A ECOPROGRESSO foi a primeira empresa em Portugal a concentrar-

se na gestão do carbono e no negócio das alterações climáticas. Actualmente a empresa oferece 

uma vasta gama de serviços, que inclui gestão de carbono, sustentabilidade, projectos de apoio ao 

clima, políticas públicas, investimentos verdes e projectos de compensação de carbono, 

assegurando o estatuto de carbono neutro do nosso cliente com a nossa própria marca Carbonfree®.  

Como empresa do Grupo QUADRANTE, a ECOPROGRESSO combina forças com um Grupo global de 

Serviços de Engenharia, Arquitectura, Ambiente e Sustentabilidade, com escritórios em três 

continentes (Europa, África e América Latina) e uma vasta experiência em Projectos Especiais, Infra-

estruturas de Transportes, Energia e Indústria, Edifícios e Desenvolvimento Urbano, Serviços de 

Águas e Resíduos, Gestão e Supervisão Ambiental e de Construção. Os tipos de serviços ambientais 

prestados pelo Grupo QUADRANTE vão desde o planeamento da gestão ambiental, avaliações 

ambientais estratégicas, e estudos específicos que integram o licenciamento ambiental de projectos 

e/ou acompanham as várias fases de um projecto: Diligência Prévia Ambiental, Estudo de Viabilidade 

Ambiental, Estudos de Impacto Ambiental, Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução, e Acompanhamento Ambiental.  

 

Mais informações 

Definições do âmbito 1-3 

 

· As emissões de âmbito 1 dizem respeito às emissões directas de GEE que uma empresa produz 

a partir de fontes próprias ou controladas, por exemplo, da exploração de veículos a gasolina 

ou diesel 

· As emissões de âmbito 2 referem-se às emissões indirectas de GEE de uma empresa a partir da 

produção de electricidade adquirida e de outras formas de energia não renovável  

· As emissões de âmbito 3 abrangem todas as outras emissões indirectas que ocorrem na cadeia 

de valor de uma empresa, por exemplo, o transporte de matérias-primas e produtos 

acabados 

  

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** 

 

Segue @SavannahRes no Twitter 

Segue Savannah Resources no LinkedIn 
 

 

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

 

Savannah Resources PLC  

David Archer, 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  

 

  

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. Um Estudo de Viabilidade Definitivo está em andamento, e o regulador ambiental de Portugal está 

atualmente a avaliar o Estudo de Impacte Ambiental da Savannah.  

 

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”. 

 

 

 


