
 

 
 

> Governo da Guiné-Bissau e euroAtlantic airways divulgam horários 
 

Lisboa,5 de Novembro de 2014 

 

Ligações aéreas entre Bissau e Lisboa têm início a 14 de Novembro 2014  

A euroAtlantic airways (EAA) torna público os horários de Inverno aplicados aos voos entre 
Portugal e a Guiné-Bissau, que resultam do acordo celebrado entre o Governo da Guiné-
Bissau, através da Secretária de Estado dos Transportes e a companhia portuguesa. 

A euroAtlantic airways informa que no âmbito deste acordo, as ligações aéreas entre Bissau e 
Lisboa, serão restabelecidas a partir do próximo dia 14 de Novembro de 2014. As reservas e 
compras de bilhetes em Portugal já estão disponíveis, podendo ser adquiridos através da loja 
da companhia na Avenida João XXI, 11D em Lisboa, telefones +(351) 218 437 040 ou 707 10 
25 35 (apenas rede nacional), entre as 09:00 e 18:00 horas, ou através de acesso directo ao 
sistema de reservas disponibilizado pela EAA aos agentes do mercado. 

Frequência de voos; semanal - sextas-feiras 

Lisboa voo YU351 - saída 09:00 horas -  chegada Bissau 13:25 horas (local time)  

Bissau voo YU352 - saída 16:00 horas - chegada Lisboa 20:15 horas (local time) 

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 e charter). A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos intercontinentais para o Brasil, 
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. 

 
 
 

Para outras informações; 
Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
Telefone: (+351) 219 247 360 Telefax: (+351) 219 247 390 
www. euroatlantic.com 

mailto:caetano.pestana@euroatlantic.pt

