
 

 

 

 

 

Operador Turístico Sonhando da euroAtlantic airways lança na BTL 
programas turísticos para o Irão enquanto dificuldades na emissão de 

Visto para Portugal continuam a impedir a companhia de Tomaz Metello 
voar de Teerão para Lisboa 

  

A euroAtlantic airways (EAA) através do seu Operador Turístico Sonhando, lança 
amanhã na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), dia 28 de Fevereiro pelas 17:00 horas, no 
stand da companhia localizado no pavilhão 3 (3E63), com a presença de responsáveis 
da Embaixada do Irão em Portugal os primeiros programas turísticos da Sonhando para 
o Irão com partida de Portugal. O produto a anunciar prossegue o plano estratégico do 
empresário Tomaz Metello para este destino que comtempla o posicionamento da 
imagem de marca da EAA já sinalizado no patrocínio da Selecção Nacional do Irão, 
treinada pelo Prof. Carlos Queiroz e nas visitas profissionais de jornalistas, que têm 
mostrado à opinião pública portuguesa, relatos da história de um país secular, excelente 
para a captação de negócios e além de receptor um potencial emissor de turismo 
(segundo país mais populoso da região). 
 
A euroAtlantic airways, depois de uma década de esforços do seu proprietário e 
fundador o empresário Tomaz Metello, e passados quase quatro anos da assinatura do 
Acordo Aéreo Portugal – Irão que designou a EAA para operar a rota Lisboa – Teerão, 
face às dificuldades manifestadas pelo Consulado de Portugal na segunda maior 
economia do Médio Oriente, para emitir Visto em números que garantam alimentar 
duas a três frequências semanais, vê-se impedida de uma lançar uma operação, que 
para um privado, resultaria num enorme colapso comercial. A EAA depois de 
investimento já realizado no projecto Irão, está a perder acesso a um potencial mercado 
de passageiros e carga e o “Destino Portugal” a não contabilizar números simpáticos de 
chegadas de turistas, com forte poder aquisitivo. Ao invés de Portugal, a Espanha produz 
emissões semanais de Visto para as duas frequências da companhia iraniana Mahan Air 
(na temporada alta) destino Aeroporto de El Prat Barcelona, registando excelentes 
taxas de ocupação, depois de anos de desconexão. 
 
A Sonhando, que absorveu o know-how da EAA no vasto mercado iraniano, prepara-se 
para apresentar na BTL um programa de onze noites, hotéis de grande qualidade, como 
o Hotel Espinas Palace Teerão (Director-geral um ex-quadro português de Pestana 
Hotels) ou o considerado “O hotel mais bonito do mundo” o Hotel Abbassi Isfahan, 
herança arquitectónica da era Safavid, instalado num edifício com 300 anos de história. 
A Sonhando, enquanto a sua empresa mãe não começar a operar o destino, vai 
comercializar os pacotes em voos da Turkish Airlines via o Aeroporto de Ataturk de 



Istambul, juntando à sua sedutora proposta de charme e grande qualidade a atracção 
de um dos mais vibrantes Duty-free shops aeroportuários.  
 
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; 
 
 Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores  
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
telefone (+351) 219 247 360  
www.euroatlantic.pt 
 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2018 
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