
 

 

 

 

 

Sonhando da euroAtlantic apoia recandidatura de Pedro Costa Ferreira à 
liderança da APAVT 

  

O empresário Tomaz Metello, fundador e proprietário da euroAtlantic airways (EAA) e 
do Operador Turístico Sonhando (100%), e maior accionista estrangeiro da STP 
AIRWAYS, a companhia de bandeira da República de São Tomé e Príncipe, saudou a 
recandidatura de Pedro Costa Ferreira à liderança da Associação Portuguesa de 
Agência de Viagens (APAVT), organismo associativo prestigiado de um sector relevante 
da economia portuguesa. 

 

O Presidente do Conselho de Administração | Chairman da EAA, Tomaz Metello, 
referindo-se à decisão de Pedro Costa Ferreira de submeter-se a novo sufrágio afirmou 
“quando tomei conhecimento da sua intenção de se candidatar a novo mandato na 
APAVT, manifestei o agrado pela decisão e transmiti à Administração da Sonhando a 
intenção do nosso sentido de voto”, referindo ainda o empresário, “um candidato a 
presidente associativo que diz pretender levar as empresas de peso no sector para os 
órgãos sociais da APAVT mostra que privilegia as vias de diálogo e os consensos na 
indústria, entre decisores do mercado, distribuidores e retalhistas” disse Tomaz 
Metello. 
 
Sobre a euroAtlantic Airways; 
 

Sobre a euroAtlantic airways (EAA); 
A EAA foi fundada (1993) pelo seu actual Presidente |Chairman, Tomaz Metello, tendo o Grupo 
Pestana (top 100 das empresas hoteleiras mundiais) participação accionista. 
A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos intercontinentais para o Brasil, Nordeste. 
A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 aeroportos em 164 países, num total dos 
194 estados conhecidos (83%). 
A EAA já efectuou onze (11) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. 
A EAA (2013) fruto da excelência de serviço, foi nomeada para os WTA – World Travel Awards 
na categoria "Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três 
companhias finalistas. 
A frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple Seven), seis Boeing 767-
300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. 
A EAA é proprietária do Operador Turístico Sonhando (controlada a 100% pela EAA) e accionista 
maioritário da STP AIRWAYS, detendo a gestão da companhia aérea de bandeira de São Tomé 
e Príncipe. 
 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 
 
Para outras informações; 

http://www.euroatlantic.pt/
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