
 

 

 

30 de março de 2022 

 

Savannah Resources Plc 

(AIM: SAV, FWB: SAV and SWB: SAV) (‘Savannah’ or the ‘Company’) 

 

ABB assina acordo com Savannah à medida que os planos do projeto de lítio com zero 

emissões avançam na Europa 

 

 

 

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

assinou um Memorando de Entendimento ('MoU') com a líder global em tecnologia, ABB, de acordo com 

o Estudo de Descarbonização, anunciado anteriormente, para a construção e desenvolvimento do 

projecto da Savannah, o Projeto Lítio do Barroso (‘Projeto’) no norte de Portugal. 

 

A Savannah está a realizar um Estudo de Viabilidade Definitivo (‘DFS’) para a construção de uma unidade 

de produção de concentrado de lítio no norte de Portugal. A estratégia de descarbonização, que foi 

formalmente anunciada a 3 de março de 2022, faz parte do compromisso da Savannah em avançar para 

emissões de âmbito 1 e 2 neutras em carbono no Projecto, maximizando o uso de electricidade renovável 

para alimentar as operações de produção e processamento de minerais. A visão estratégica da Savannah 

é construir uma operação de produção mineral de última geração, que possibilite alcançar um 

concentrado de espodumena, matéria-prima estratégica na cadeia de fornecimento de baterias da 

Europa, com um ultra-baixo nível de carbono. 

 

Ao abrigo de um acordo em estágio inicial, a ABB aplicará os seus conhecimentos técnicos para delinear 

o controlo de produção, soluções de processamento para a produção de concentrado de lítio e operações  



 

 

integradas de mineração de espodumena, em conformidade com o objectivo da Savannah de operações 

de neutras em carbono até 2030. 

 

Futuramente, a Savannah também irá trabalhar em acordos vinculativos com a ABB em relação à 

electrificação, automação e soluções digitais. 

 

 

Em comentário sobre o MoU da ABB, o CEO da Savannah, David Archer, afirmou: "A ABB está na 

vanguarda da automação e eletrificação de que necessitamos para a nossa viagem de descarbonização à 

medida que avançamos no desenvolvimento do Projecto Lítio do Barroso. Estamos satisfeitos por ter a sua 

experiência enquanto continuamos a executar a nossa estratégia de descarbonização para construir a 

primeira instalação de produção de espodumena da Europa, como um fornecedor crítico de matérias-

primas de baixa emissão de carbono para baterias de iões de lítio. Estou ansioso por fornecer aos nossos 

accionistas mais actualizações à medida que avançamos para acordos vinculativos com a ABB". 

 

Em comentário pela ABB, Frederik Esterhuizen, HUB Division Manager, Process Industries Central & 

South Europe, disse: "O desenvolvimento do Projeto Lítio do Barroso da Savannah oferece-nos uma 

oportunidade adicional para mostrarmos a liderança da ABB em automação industrial e electrificação 

inteligente na Europa, aplicada em operações chave para a emergente cadeia de fornecimento de baterias 

europeia. Este é mais um passo à medida que continuamos a viabilizar operações mineiras mais 

sustentáveis e livres de combustíveis fósseis". 

 

Mais informações 

 

Sobre a ABB: 

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder mundial em tecnologia que estimula a transformação da 

sociedade e da indústria para alcançar um futuro mais produtivo e sustentável. Ao ligar o software ao seu 

portefólio de electrificação, robótica, automação e movimento, a ABB ultrapassa as fronteiras da 

tecnologia para elevar o seu desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta 

há mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 empregados talentosos em 

mais de 100 países. www.abb.com  

 

O negócio da Automação de Processos da ABB é líder em automação, electrificação e digitalização para 

o processamento e indústrias híbridas. A empresa serve os seus clientes com um vasto portfólio de 

produtos, sistemas, e soluções completas, incluindo o seu sistema Nº 1 de controlo de distribuição, 

software, e serviços de ciclo de vida, produtos específicos da indústria, bem como ofertas de medição e 

análise, marinha e turboalimentação. Como Nº 2 no mercado global, a empresa assenta no seu profundo 

domínio de competências, equipa diversificada e presença global, e dedica-se a ajudar os seus clientes a 

http://www.abb.com/


 

 

aumentar a competitividade, melhorar o retorno do seu investimento e a executar operações seguras, 

inteligentes e sustentáveis. go.abb/processautomation 

 

 

**FIM** 

 

Siga @SavannahRes no Twitt 

Siga Savannah Resources no LinkedIn 

 

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

 

Camarco (UK Media) 

Gordon Poole/Emily Hall   

Tel: +44 20 3757 4980 

  

Brunswick Group (Media) savannah@brunswickgroup.com 

Karolina Bleck Tel: +44 7703 470299 

Afonso Oliveira Tel: +33 7 78 30 14 31 

 

 

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”. 

 

https://new.abb.com/about/our-businesses/process-automation
mailto:savannah@brunswickgroup.com

