
 
 
> Air Canada contrata portuguesa euroAtlantic airways 
 
Lisboa, 2 de Julho de 2014 

A euroAtlantic airways (EAA) divulga ter iniciado um contrato de prestação de serviços 
para a  companhia canadiana Air Canada, que envolve dois (2) aviões Boeing B767-
300ER (CS-TFS e CS-TFT), prevendo-se a sua conclusão em Agosto próximo. A maior 
companhia portuguesa de voos charter (ACMI), além dos dois equipamentos 
movimentou para o Canadá, oitenta e um (81) membros dos seus quadros, um (1) 
Coordenador de Missão, setenta e sete (77) Tripulantes Técnicos e de Cabine e três (3) 
Mecânicos de Manutenção, que vão assegurar à Air Canada, a maior companhia aérea 
regular canadiana, com um grande foco das suas operações no mercado 
transfronteiriço Canadá-Estados Unidos e internacional, duas (2) rotas regulares na 
América do Sul e uma (1) para o velho continente. 

O fundador Presidente/CEO da euroAtlantic airways, Tomaz Metello, referindo-se ao 
novo contrato de serviços com a Air Canada afirmou “o Canadá é-nos muito próximo 
a EAA ainda detém em Toronto  uma participação accionista no Operador Vistasol, 
que prestou serviços relevantes à comunidade portuguesa quando a TAP Air Portugal 
fechou a linha que ligava Lisboa à maior quarta cidade da América do Norte, 
deixando os nossos imigrantes privados de uma ligação a Portugal. A Vistasol e EAA, 
asseguraram uma ligação regular (charter) a Lisboa, até ao momento que o mercado 
repôs a oferta”. Mais concretamente sobre o momento actual, Tomaz Metello 
afirmou “para quem viveu intensamente a industria da aviação em 17 países, é-me 
particularmente gratificante a EAA, ao fim de 21 Anos de existência, fechar um 
contrato com a Air Canada, membro fundador da Star Alliance  - a rede mais 
abrangente do mundo do transporte aéreo - reconhecendo na EAA bom know-how, 
experiência, excelência e qualidade de serviços”, disse Tomaz Metello. 
 
Sobre a euroAtlantic Airways: foi fundada pelo accionista e Presidente do Conselho 
de Administração/CEO, Tomaz Metello, tendo o Grupo Pestana (top 100 das 
empresas hoteleiras mundiais) uma participação accionista. A EAA é especializada em 
aluguer de aviões para outras companhias (ACMI–Wet lease ou charter). A EAA (2000) 
foi precursora dos voos turísticos intercontinentais para o Brasil, tendo por destino, 
João Pessoa (Paraíba). A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 aeroportos 
em 164 países, num total de 194 estados conhecidos (83%). A EAA já efectuou nove 
(9) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. A EAA (2013) fruto da excelência de serviços 
prestados foi nomeada para os WTA – World Travel Awards, na categoria "Melhor 
Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três companhias aéreas 
finalistas. A frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple 
Seven), quatro Boeing 767-300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special 
Freighter) e um Boeing 737-800. A EAA é a maior accionista da STP AIRWAYS, detendo 
37% do capital da companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe. 
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