
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          21 de setembro de 2022 

 

Actualização da Revisão da Avaliação de Impacto Ambiental 

 

Savannah Resources, empresa europeia de desenvolvimento de lítio, tem o prazer de fornecer uma 

actualização sobre a fase 'Artigo 16º' da revisão que está a ser conduzida pelo regulador ambiental 

português, a Agência Portuguesa do Ambiente ('APA'), sobre o Estudo de Impacto Ambiental (a 'EIA') do 

Projecto Lítio do Barroso (o 'Projecto'). Como anunciado anteriormente a 6 de Julho de 2022, a Savannah 

concordou que o processo de revisão do EIA entrasse nesta fase adicional, limitada no tempo. 

 

•  Desde o acordo com a APA, no início de Julho, que o processo de revisão deveria continuar ao 

abrigo do Artigo 16º da lei portuguesa relativo ao EIA, a Savannah teve várias reuniões com o 

regulador 

•  Estas reuniões têm sido muito úteis e produtivas, e a Savannah ganhou uma boa compreensão dos 

pedidos da APA relativamente a certos aspectos do Projecto 

•  As áreas discutidas até à data incluem elementos da infra-estrutura do Projecto e gestão de 

recursos hídricos 

• Estão a ser agendadas outras reuniões que irão abordar os aspectos do Projecto que a APA e as 

entidades que constituem o Comité de Avaliação gostariam de ver revistos 

• Consultores internacionais de engenharia e ambiente, Knight Piésold, Quadrante e VISA Consultores 

foram contratados para trabalhar com Savannah e os seus outros consultores especializados para 

rever o desenho do projecto com base nos pedidos da APA 

• Durante as discussões com a APA, foi confirmado que o período de "seis meses", tal como definido 

na legislação do Artigo 16º, que permite a um proponente voltar a apresentar os documentos 

revistos EIA, se refere a 180 dias úteis e não a seis meses de calendário. Como resultado, a Savannah 

tem até 17 de Março de 2023 para submeter os seus planos revistos à entidade reguladora 

• Os trabalhos sobre as revisões estão bem encaminhados e a Savannah espera voltar a submetê-los 

durante o 1º trimestre de 2023; a APA terá então um máximo de 50 dias úteis para conduzir a sua 

revisão e emitir a sua decisão de Declaração de Impacto Ambiental ("DIA") 

 

Dale Ferguson, CEO da Savannah Resources disse: "Gostaria de agradecer à APA pelas discussões 

construtivas que tivemos até à data desde que entrámos na fase de revisão do Artigo 16 do processo de 

AIA, no início de Julho. 



 

Ao longo dos últimos dois meses, a APA tornou claros os aspectos do Projecto que precisamos de rever 

para nos dar a maior oportunidade de receber uma decisão positiva para a DIA. Como resultado, a 

equipa de Savannah e os nossos consultores estão bem encaminhados com a reformulação do projecto. 

Esperamos continuar a reunir com a APA e outros membros do seu Comité de Avaliação durante os 

próximos meses, de modo a captarmos todo o feedback disponível e a reflectirmos exaustivamente no 

trabalho de redesign em curso. 

 

"Foi também útil receber a confirmação de que a legislação nos permite 180 dias úteis para completar 

e apresentar os nossos planos revistos, em vez dos 'seis meses', como está escrito no Artigo 16º. Isto dá-

nos até 17 de Março de 2023 para finalizar as nossas revisões e estimamos actualmente, com base nas 

nossas discussões com a APA e os nossos consultores, que faremos a nossa submissão durante o 1º 

trimestre de 2023". 

 

Informação de enquadramento: 

Antes de dar a sua decisão final da DIA, a APA propôs que o processo de avaliação do EIA do Projecto 

Lítio Barroso continuasse ao abrigo do Artigo 16º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei 152-B/2017 de 11 de Dezembro ("Artigo 16º"), que regula as Avaliações de Impacto 

Ambiental em Portugal. Nos termos do Artigo 16º, a Savannah tem até 180 dias úteis para redesenhar 

ou rever certos aspectos físicos da concepção do Projecto e aspectos ambientais, ecológicos e 

socioeconómicos associados e submetê-los de novo à APA para consideração. 

 

Após a reapresentação, a APA dispõe de um máximo de 50 dias úteis para rever a reapresentação e dar 

a sua decisão DIA. 

A Savannah anunciou a 6 de Julho de 2022 que tinha concordado com o processo de revisão do EIA, 

entrando nesta fase adicional. A Empresa tem até 17 de Março de 2023 para fazer a sua reapresentação 

à APA. 

 

Sujeito a uma decisão positiva da DIA, o processo de licenciamento ambiental passaria então à fase final 

de concepção ('Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução, 'RECAPE') e à fase de 

Licença Ambiental ('LA'), que decorrem em paralelo. Se ambas as fases forem concluídas e aprovadas, 

o Projecto receberá um  título único ambiental (Título Único Ambiental'). 

 

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  

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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