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Acordo com EIT InnoEnergy
A Savannah foi Selecionada para Receber Suporte
da Plataforma de Investimentos Empresariais
A Savannah tem o prazer de anunciar que celebrou um “Contrato de Serviços de Valor
Acrescentado” com o EIT InnoEnergy, como parte da Plataforma de Investimentos Empresariais
(“BIP”) lançada em setembro passado para acelerar o desenvolvimento da indústria europeia de
baterias. O EIT InnoEnergy é o mecanismo de inovação para energia sustentável em toda a
Europa e é responsável pela iniciativa EBA250, as atividades de desenvolvimento industrial da
European Battery Alliance (“EBA”). Para acelerar ainda mais as transações na cadeia de valor de
baterias europeia, o EIT InnoEnergy projetou a BIP com actores industriais e instituições
financeiras públicas e privadas da rede EBA. O objetivo final é facilitar um fluxo adicional de 70
mil milhões de euros em investimentos em projetos relacionados com a produção de baterias,
baseados na UE, necessários para atender ao pico da procura europeia até 2023.
Através do Contrato de serviços de valor acrescentado (o "Contrato"), o EIT InnoEnergy:
•

•
•
•
•

Apoiar a Savannah na obtenção de financiamento para o desenvolvimento do projeto
Mina do Barroso ("Mina do Barroso" ou "Projeto"). Isto pode incluir o fornecimento de
acesso a fontes de financiamento públicas e privadas através de ações, dívidas e outros
mecanismos de financiamento, como doações. O EIT InnoEnergy também é capaz de fazer
investimentos em empresas inovadoras que atuam no setor de energia sustentável.
Trabalhar em conjunto com a Savannah para aplicar as tecnologias e processos de ponta
mais inovadores e sustentáveis ao projeto.
Introduzir potenciais clientes para o lítio do projeto como um complemento às
negociações em andamento da Savannah com os principais potenciais clientes.
Introduzir potenciais investidores estratégicos para o projeto.
Fornecer inteligência de mercado e amplo suporte estratégico em áreas como governo e
compromisso social, regulamentação, permissão e parceria industrial através das suas
equipas em Portugal e em toda a Europa.
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David Archer, CEO da Savannah, disse: “A Savannah é uma das primeiras empresas de
desenvolvimento de matérias-primas de lítio na Europa a garantir um acordo com o EIT
InnoEnergy para fornecer serviços como parte da Plataforma de Investimento Empresarial ('BIP').
O acordo confirma a importância que a Comissão Europeia está a atribuir à produção doméstica
de lítio como parte da nova cadeia de valor de baterias de lítio, e o papel principal que a Savannah
deverá desempenhar neste novo setor como único proprietário do depósito de lítio convencional
mais significativo da Europa Ocidental . Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração
com a equipa do EIT InnoEnergy em Portugal e em toda a Europa, para dar à Savannah um maior
acesso ao financiamento, a clientes e à inovação técnica que existe actualmente na indústria de
baterias de lítio em rápida evolução na UE.
“A Savannah está envolvida com as agências e iniciativas da Comissão Europeia dedicadas à
criação de uma cadeia de valor sustentável de baterias de lítio na Europa desde 2018. Isto inclui
o nosso envolvimento significativo em duas iniciativas técnicas executadas pelo EIT
RawMaterials, bem como pela European Battery Alliance (EBA). O Contrato celebrado hoje com
o EIT InnoEnergy formaliza nossa relação de trabalho com o grupo que gere o programa de
desenvolvimento industrial da EBA e sua Plataforma de Investimento Empresarial. A Savannah
entrou no processo formal de seleção para se tornar um destinatário dos serviços oferecidos pelo
BIP no final do ano passado e vemos a formalização deste Contrato como mais um passo
importante para o desenvolvimento da Mina do Barroso.
“Os serviços oferecidos pelo BIP incluem assistência na obtenção de financiamento para o
projeto, introdução a potenciais parceiros comerciais de membros da EBA e fornecimento de
suporte estratégico independente em várias outras áreas críticas para o desenvolvimento do
projeto, como o envolvimento político. O EIT InnoEnergy tem um forte histórico no setor de
energia sustentável para garantir financiamento para empresas em crescimento e apoiar o seu
desenvolvimento. O grupo tem um objectivo de 70 mil milhões de euros de transações através
do BIP entre 2019 e 2023 para atender à futura procura de baterias, esperada até o final desse
período.
“A oferta do EIT InnoEnergy complementa idealmente os nossos esforços contínuos para
comercializar o Projeto, bem como os dos nossos actuais conselheiros e de outros membros da
rede da Savannah, que nos têm apoiado a tornar o projeto uma realidade. A Mina do Barroso
pode fornecer à Europa um fornecimento seguro e sustentável de lítio e trazer benefícios para
as partes interessadas locais e para Portugal como um todo. Além disso, acreditamos que a
revolução na mobilidade eletrónica na Europa, acompanhada por uma nova indústria regional de
baterias, se encaixa muito bem com a chamada de atenção feita no mês passado pela presidente
da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, e por 17 ministros europeus do meio ambiente e
ambiente, que o Acordo Verde Europeu (European Green Deal) seja central para uma
recuperação resiliente após o COVID-19.”
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O CEO do EIT InnoEnergy, Diego Pavia, disse: “O EIT Innoenergy esforça-se por levar a bom termo
o projecto de Savannah em Portugal, a fim de apoiar o desenvolvimento de uma cadeia de
abastecimento sustentável e regional de baterias de iões de lítio na Europa. O nosso apoio levará
o projeto à fase final do seu desenvolvimento e permitirá aos clientes europeus, incluindo
fabricantes de baterias e de automóveis, obter produtos químicos de lítio na UE. ”
Outras informações
Sobre a Aliança Europeia da Bateria ("EBA"):
A Aliança Europeia da Bateria foi lançada em outubro de 2017 pelo vice-presidente da Comissão
Europeia Maroš Šefčovič. A EBA está a construir uma cadeia de valor estratégica para baterias na
Europa, começando com matérias-primas e progredindo até os veículos elétricos. Para a Europa,
o estabelecimento de uma cadeia de valor completa de baterias domésticas é imperativo para a
transição para uma energia limpa e uma indústria competitiva. O valor anual de mercado está
estimado em 250 mil milhões de euros a partir de 2025.
Sobre o EBA250 e a Plataforma de Investimento Comercial ('BIP'):
O programa de desenvolvimento industrial da EBA, a EBA250, é gerido pelo EIT InnoEnergy.
Desde a sua formação no final de 2017, o EBA250 tornou-se rapidamente uma comunidade
orientada a projetos, reunindo agora mais de 400 grupos industriais e de inovação, incluindo
empresas mineiras, químicas, produtores de materiais para baterias, células e baterias,
utilizadores finais, como fabricantes de automóveis, empresas de reciclagem e grupos de
financiamento público e privado, todos com o objetivo comum de construir uma indústria
europeia de baterias forte e competitiva.
Após o resultado das reuniões iniciais das partes interessadas do EBA250 e o feedback dos
membros do EBA250 (inclusive de Savannah) sobre como colmatar a lacuna entre as instituições
financeiras e empresas, o EIT InnoEnergy, com o apoio de instituições financeiras seleccionadas
e parceiros industriais, projetou a Plataforma de Investimento Empresarial para acelerar as
transações dentro da cadeia de valor das baterias de íões de lítio, incluindo empresas mineiras,
além de reduzir o risco de negócios e investimentos para o receptor e o investidor,
respectivamente. O BIP foi lançado num evento em Bruxelas, a 25 de setembro de 2019, no qual
os funcionários da Savannah estiveram presentes.
Sobre a EIT InnoEnergy:
O EIT InnoEnergy é o mecanismo de inovação para energia sustentável em toda a Europa. O EIT
InnoEnergy é apoiado pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), um órgão da União
Europeia. Até ao momento, o EIT InnoEnergy investiu 275,5 milhões de euros no setor da energia
sustentável, apoiou o desenvolvimento de mais de 480 produtos, fez parceria com mais de 500
grupos em toda a Europa e apoiou mais de 330 startups. No total, os projetos em que o EIT
InnoEnergy participou, angariaram 2,5 mil milhões de euros de financiamento e prevêem
atualmente vendas superiores a 5 mil milhões de euros.
SAVANNAH RESOURCE PLC // WWW.SAVANNAHRESOURCES.COM

O Grupo foi encarregue pela Comissão Europeia de impulsionar e promover as atividades de
desenvolvimento industrial da European Battery Alliance através de seu programa EBA250 e gerir
a Plataforma de Investimento Empresarial da EBA contribuindo para a criação de uma cadeia de
abastecimento de baterias bem financiada e plenamente operacional na Europa.

Informações regulatórias
Este anúncio contém informações privilegiadas para efeitos do artigo 7 do Regulamento (UE)
596/2014.
** FIM **
Para mais informações, visite www.savannahresources.com ou entre em contato com:
Pedro Tavares :: 96 152 84 72 :: pedrotavares@lpmcom.pt
LPM Comunicação

Sobre a Savannah
A Savannah é um grupo de recursos diversificados (AIM: SAV) com um portfólio de projetos de
metais energéticos - lítio em Portugal e cobre em Omã - juntamente com o Projeto de Areias
Minerais Pesadas Mutamba de classe mundial em Moçambique, que está a ser desenvolvido em
consórcio com a Rio Tinto. O Conselho está comprometido em servir os interesses dos seus
acionistas e em entregar resultados que melhorem a vida das comunidades com quem
trabalhamos e da nossa equipa.
A Empresa está cotada e regulamentada na AIM e as ações ordinárias da Empresa também estão
disponíveis no Quadro de Cotações da Bolsa de Valores de Frankfurt (FWB) sob o símbolo 'FWB:
SAV' e no Börse Stuttgart (SWB) sob o código 'SAV'.
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