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Savannah na direção do Cluster das Baterias Português
BATPOWER junta 23 entidades e elegeu corpos sociais na segunda-feira
A Savannah Resources, que está desenvolver o projeto da Mina do Barroso, é um dos membros da direção
da BATPOWER, marca da Associação Portuguesa para o Cluster das Baterias. O representante da
Savannah, João Barros, é um dos vogais da direção, que é liderada pela DST Solar.
O objetivo da criação deste cluster é juntar forças para maximizar o potencial de Portugal em toda a
cadeia de valor das baterias.
Da extração à reciclagem, passando pela produção, investigação, desenvolvimento e distribuição,
Portugal está numa posição privilegiada para assumir a liderança e desenvolver esta cadeia de valor
essencial para garantir grande parte do esforço na transição para formas limpas de energia. O mesmo é
dizer que Portugal pode liderar a Europa na rota da sustentabilidade ambiental.
David Archer, CEO da Savannah Resources lembra que “Portugal tem todas as características para liderar
o desenvolvimento desta cadeia de valor. Desde logo, tem das maiores reservas de espodumena de lítio
na Europa e o maior projeto de exploração de lítio da Europa Ocidental, na Mina do Barroso, um projeto
que vai liderar também a nível das melhores e mais inovadoras práticas de exploração mineira, de forma
a garantir que toda a exploração se faça de forma ambientalmente sustentável e com claros benefícios
socioeconómicos para as comunidades envolventes, como prova o Estudo de Impacto Ambiental que está
em consulta pública.”
Portugal lidera também nas energias renováveis, o que significa que a produção de baterias no nosso
país terá uma reduzida pegada de carbono, quando comparada com a produção em outros países do
mundo.
O foco da BATPOWER é, para já, as baterias de iões de lítio, com o compromisso global de desenvolver
áreas como a refinação e reciclagem, fabrico de componentes, células, eletrónica de controlo e baterias
completas, aplicações, integração e certificação. Pretende também apostar na investigação e
desenvolvimento de novas tecnologias.
A Associação Portuguesa para o Cluster das Baterias tem um caráter aberto e conta acolher um número
crescente de membros com atividade ligada a esta cadeia de valor.
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