
 
 
 
 
 
 
> euroAtlantic airways nomeada para o Prémio “Europe’s 500” - Dun & Bradstreet audita 
empresa de Tomaz Metello entre 2007 e 2009 como uma das quinhentas europeias que mais 
se desenvolveram 
 
 
Lisboa, 04 de Agosto de 2010 
 
  
A companhia portuguesa euroAtlantic airways (EAA) e o seu Presidente/CEO Tomaz 
Metello, estão nomeados para o prestigiado Prémio “Europe’s 500” auditado pela Dun & 
Bradstreet, num universo de 167 Milhões de empresas independentes. Uma iniciativa da 
Europe’s 500, uma plataforma que todos os anos organiza a “Cimeira Europeia do 
Crescimento” onde participam empresas e empresários nesta qualidade. 
 
A companhia de Tomaz Metello, participada pelo Grupo Pestana, atinge o topo das “500 
empresas europeias” porque entre 2007 e 2009 de acordo com os critérios deste ranking, 
sendo totalmente privada, não pertencendo a nenhum grupo económico ou ter dependência 
financeira, promoveu o emprego, garantiu a solidez e não foi «engolida» numa das piores fases 
das economias, que provocaram encerramentos e falências na Europa e no resto do mundo. 
 
O Presidente/CEO da EAA, Tomaz Metello, referindo-se ao Prémio “Europe’s 500” afirmou, 
esta nomeação deixa a companhia e os seus trabalhadores plenos de satisfação, reflecte 
a aposta de atravessando uma crise, termos procurado nela novas oportunidades e feito 
novos investimentos. A EAA neste período adquiriu 37% da STP AIRWAYS e incluíu na 
sua frota o único Boeing B777-200ER (Triple Seven) ibérico, referindo a seguir, estas 
plataformas como a Europe’s 500 que procuram o diálogo com as instituições da UE e 
pretendem contribuir para um ambiente mais favorável e a valorização dos 
empreendedores, são relevantes nos países da União. A entrada neste ranking ficou 
mais valorizada, por ter sido alcançado num período em que a EAA foi obrigada a lutar 
contra instituições como a ANA Aeroportos de Portugal, que quase provocaram o 
encerramento da companhia. A EAA após 15 Anos baseada no Aeroporto de Lisboa, foi 
obrigada a deixar esta infra-estrutura aeroportuária e ao transformar mais esta 
adversidade em desafio, deslocalizando serviços e mantendo diariamente quadros no 
exterior em busca de novas oportunidades de negócios, disse a concluir Tomaz Metello, 
atingimos a “Europe’s 500”. 
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