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Projeto de Exploração de Lítio da Mina do Barroso
Savannah desenvolve Sistema Corporativo de Gestão Ambiental
e Social para apoiar implementação de compromissos ESG nos
seus projetos
A Savannah Resources tem o prazer de anunciar o desenvolvimento de um Sistema de Gestão
Ambiental e Social Corporativo para auxiliar na execução da sua Política de Sustentabilidade
Corporativa e na implementação eficaz dos seus compromissos ambientais, sociais e de
governança (ESG), nos seus atuais e futuros projetos.
Para a melhor condução dos seus negócios, a Savannah compromete-se a desenvolver e manter
uma cultura de integridade e gestão pró-ativa de saúde e segurança, responsabilidade social,
consciência e proteção ambiental e boa governança. A nova Política Corporativa de
Sustentabilidade e o Sistema de Gestão Ambiental e Social Corporativo ajudaram a definir as
ações para atingir este objetivo.
Na Política de Sustentabilidade Corporativa e Sistema de Gestão Ambiental e Social Corporativo,
podem destacar-se:
• Descrição dos compromissos ESG da Empresa aplicáveis a todas as suas atividades,
em todos os países onde opera.
• O Sistema de Gestão Ambiental e Social Corporativo fornecerá a estrutura dentro da
qual todos os aspetos ESG das atividades da Empresa são sistematicamente
identificados, geridos, avaliados, revistos e continuamente melhorados. Tem como
objetivo apoiar a entrega da sua Política de Sustentabilidade Corporativa de uma forma
consistente, em todas as subsidiárias da Empresa.
• O Sistema de Gestão Ambiental e Social Corporativo será alinhado com os padrões ESG
internacionalmente reconhecidos, nomeadamente os requisitos dos Padrões de
Desempenho da Corporação Financeira Internacional sobre Sustentabilidade Ambiental
e Social, bem como as Diretrizes do Banco Mundial para as áreas de Saúde, Segurança
Ambiental e Exploração Mineira.
• Sendo uma entidade com sede no Reino Unido e cotada na Bolas de Valores de
Londres, a política refletirá igualmente os princípios e disposições do Código de
Governança Corporativa da “Quoted Companies Alliance”.
• As subsidiárias operacionais da Savannah serão responsáveis pela gestão e
desempenho dos critérios EGS nos seus respetivos programas, através do
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desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão
Ambiental e Social específico para cada projeto, alinhado com o Corporativo e em
conformidade com todas as leis, regulamentos e autorizações ESG aplicáveis no país
anfitrião.
• É expectável que empresas que operem em nome da Savannah irão adotar também
estes mesmos princípios ESG.
• A Savannah delegou na Baobab Advisory Ltd (‘Baobab’) e no seu Diretor, Jose Sá
Pereira, o apoio na criação da Política de Sustentabilidade Corporativa e Sistema de
Gestão Ambiental e Social Corporativo.
David Archer, CEO da Savannah, disse: “A Política de Sustentabilidade Corporativa da Savannah
definirá a cultura ESG e o compromisso para toda a organização. Estamos entusiasmados com
a implementação, muito em breve, desta política em toda a empresa, recorrendo ao novo
Sistema Corporativo de Gestão Ambiental e Social que estamos a criar com a ajuda da Baobab.
“O Sistema de Gestão Ambiental e Social Corporativo é uma estrutura de sistemas de gestão
que define a nossa abordagem sistemática para gerir riscos, impactes e oportunidades
relacionados com o ESG, decorrentes das nossas atividades.
“Além de garantir a conformidade com as leis, regulamentações e permissões ESG do país
anfitrião, a Savannah compromete-se a implementar estes critérios nas suas atividades, em
linha com os mais altos padrões definidos e as melhores práticas internacionais da indústria.
Em particular, a Savannah está alinhada com os requisitos dos Padrões de Desempenho da
Corporação Financeira Internacional sobre Sustentabilidade Ambiental e Social, bem como com
as diretrizes relevantes do Banco Mundial sobre Saúde e Segurança Ambiental, principalmente
para o sector mineiro. Iremos também adotar as disposições do Código de Governança
Corporativa da “Quoted Companies Alliance” e comprometemo-nos com total transparência
junto dos nossos stakeholders, relativamente ao desempenho de critérios ESG.”

Sobre Jose Sá Pereira - Diretor da Baobab Advisory Ltd
O Jose Sá Pereira é um especialista em Meio Ambiente e Social (E&S), com 23 anos de experiência no
apoio a organizações, na gestão de riscos e oportunidades ambientais e sociais em todo o mundo.
Trabalhou em vários projetos desde o seu conceito inicial até à sua implementação/construção e operação
no local, tanto diretamente, quanto como consultor, para promotores de projetos, Instituições Financeiras
(como o Oficial E&S do Credor e o Consultor E&S Independente do Credor) e para as Autoridades de
Licenciamento. José é um consultor ambiental e social externo da “International Finance Corporation”.
A Savannah Lithium Unipessoal, Lda, subsidiária da Savannah Resources, é uma empresa de prospeção
mineira que, desde 2017, tem desenvolvido todos os estudos necessários para o desenvolvimento de um
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projeto de exploração de feldspato litinífero e subsequente produção de
concentrado de espodumena na Mina do Barroso, cuja concessão existe desde 2006.
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