
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 10 de Novembro 2022 

 

Mudança de Direcção 

 

Nomeação de Diogo da Silveira para a Direcção 

 

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

nomeação de Diogo da Silveira como director não executivo independente, com efeito a partir de 10 de 

Novembro de 2022. Ao aderir à Empresa, o Sr. Diogo da Silveira tornar-se-á membro dos Comités de 

Remuneração e de Auditoria e Risco. 

 

Matthew King, Savannah's Chairman disse: "Tenho o prazer de dar as boas-vindas ao Diogo à Direcção. 

O Diogo é um líder empresarial altamente experiente com vasta experiência em Portugal e na Europa. 

Esperamos, em particular, aproveitar a sua experiência no sector da indústria primária, através do seu 

cargo anterior com o principal operador florestal português, Navigator, cujas operações enfrentam 

desafios de licenciamento semelhantes aos das empresas mineiras, e no sector da transição energética, 

através do seu papel como Presidente da Floene Energias. Esta nomeação reforça o nosso papel na 

contribuição vital de Portugal para a transição global para as energias renováveis". 

 

Diogo da Silveira, o novo director não-executivo da Savannah disse: "Tenho a honra de contribuir para a 

jornada de auto-suficiência energética da Europa através do desenvolvimento dos recursos de lítio no 

norte de Portugal. Espero trazer conhecimentos sobre energia e mobilidade, experiência de 

sustentabilidade, perspectivas portuguesas e europeias ao Projecto Lítio do Barroso. Estou realmente 

entusiasmado por fazer parte de um projecto de transição energética tão importante, num momento tão 

singular". 

 

O senhor Diogo da Silveira, um antigo parceiro da McKinsey, é um experiente CEO e NED em múltiplos 

sectores em toda a Europa. Tem também uma experiência considerável na gestão de fundos, tanto em 

Private Equity como em Venture Capital. Recentemente, Diogo lançou várias iniciativas empresariais de 

last mile na área da logistica, imobiliária e desportiva. É o Presidente da Floene Energias, a principal 

empresa de Gás DSO em Portugal. Nos últimos 20 anos, Diogo tem sido o CEO de várias empresas privadas 

e cotadas, nomeadamente The Navigator Company, Açoreana Seguros, ONI telecom, Isoroy, Novis, bem 

como Director Executivo da Sonae Indústria, Sonaecom, ModeloContinente, Sonae Investimentos e 

BanifBank. Tem sido um NED europeu na Glunz, Tafisa, Optimus, BanifBank, WeDo e Bizdirect. Diogo foi 



 

membro da direcção de várias associações industriais portuguesas tais como CIP, APS, Celpa, Cotec e 

BCSD, bem como de associações europeias, com sede em Bruxelas, CEPI e Worlwide, com sede em 

Genebra, WBCSD. Também serve a Embaixada de França em Portugal como Conseiller du Commerce 

Exterieur. Diogo é um Ingénieur da Ecole Centrale de Lille, um académico de investigação de Berkeley e 

tem um MBA & IDP do INSEAD. 

 

As seguintes informações são divulgadas de acordo com o Anexo Dois, parágrafo (g) das Regras do AIM 

para Empresas. 

 

O Sr. Diogo António da Silveira (com dupla nacionalidade portuguesa/francesa, residente em Lisboa, 

Portugal), com 61 anos de idade, detém actualmente ou já deteve os seguintes cargos de direcção e 

parcerias nos últimos cinco anos: 

 

Directorias / Parcerias actuais Direcções / Parcerias nos últimos 5 anos 

Floene Energias, S.A. The Navigator Company, S.A. 

EZCart sgps Navigator Floresta sgps,S.A. 

EZCart, S.A. Navigator Biomass Energy sgps, S.A. 

Solidal, S.A. Navigator Pulp Holding sgps, S.A. 

Shilling Capital Partners, S.A. Navigator Paper Holding sgps, S.A. 

Specialpodium sgps, S.A. Navigator Paper Setubal sgps, S.A. 

Realpodium, Lda Navigator Tissue Ródão, S.A. 

Bestpodium Lisbon sports agency, Lda Navigator Brands, S.A. 

Sport União Sintrense S.A.D Ach Brito, S.A. 

Shilling Capital Partners II, Lda   

Objectivepodium, Lda   

 

O Sr. da Silveira não detém actualmente quaisquer acções ordinárias da Empresa. 

 

Não há mais informações a serem divulgadas nos termos da alínea (g) do Anexo 2 das Regras do AIM. 

 

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). 

 

 
**FIM** 

 

Siga @SavannahRes no Twitter 

 

Siga 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 Adviser & Joint Broker) 

David Hignell/ Charlie Bouverat (Corporate Finance) 

Grant Barker/ Abigail Wayne (Sales & Broking)  

  

Tel: +44 20 3470 0470 

  

RBC Capital Markets (Joint Broker)  

Farid Dadashev/ Jamil Miah 

 

Tel: +44 (0) 20 7653 4000 

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”. 

 
 

 


