
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways regressa ao seio da APAVT como membro aliado 
  

A euroAtlantic airways (EAA) por circunstâncias extraordinárias relacionadas com a 
anterior gestão do Operador Turístico Sonhando afastou-se da Associação Portuguesa 
de Agências de Viagem e Turismo (APAVT). Agora o empresário Tomaz Metello 
proprietário da EAA e da Sonhando (100%), ultrapassados os motivos que levaram 
àquela tomada de posição, decidiu na sequência do também ocorrido com o seu 
Operador Turístico, que a companhia que fundou à 25 anos, também regressaria ao seio 
da mais antiga associação (1950) representativa do turismo nacional. 
 
A Administração da EAA e a Direcção da APAVT vão assinalar hoje, 1 de Março na Bolsa 
de Turismo de Lisboa (BTL), pelas 15:30 horas, no stand da companhia localizado no 
pavilhão 3 (3E63) num acto aberto à Comunicação Social, o reencontro da EAA com a 
APVAT. O Presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira e o CEO da EAA, Luís Bandeira, 
na ocasião formalizarão a adesão.  
 
O Presidente | Chairman e fundador da euroAtlantic airways, Tomaz Metello, no 
sector Turismo, além do investimento na EAA e na Sonhando, detém a sociedade 
hoteleira Guiatur-Empreendimentos Turísticos em Cascais, proprietária do Hotel 
Pestana Cascais, que recorde-se, adquiriu recentemente o palacete, antiga sede dos 
CTT, onde poderá ser instalado um hotel de luxo, estendendo ainda os seus negócios à 
área do entretenimento com a discoteca Lust In Rio, não querendo comentar os factos 
que levaram à tomada de posição referida, o empresário apenas referiu “ser com prazer 
que vê a EAA que explora duas rotas regulares para os PALOP (São Tomé e Guiné 
Bissau), voltar a ver a sua companhia inserida na APAVT a associação que melhor faz 
a ponte entre o distribuidor e o consumidor” disse Tomaz Metello.  
 
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 
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