
 
 
 

> euroAtlantic airways assina contrato com a Air Índia depois de estudar os mercados 
emergentes asiáticos 
 
06 de Março de 2007, Lisboa  
  
 
O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic airways Tomáz Metello anunciou 
– está concluída a primeira semana de operações para a Air Índia corolário das negociações 
encetadas nos últimos meses com esta companhia estatal indiana. O contrato com 
renovação semestral permite desenvolver novos formatos de cooperação entre uma 
companhia aérea europeia e outra do sub continente indiano; tripulações técnicas e chefia 
de cabine portuguesas estão a trabalhar em conjunto com o restante pessoal de cabine 
indiano. Ainda sobre este novo contrato Tomáz Metello referiu – trata-se de uma oportunidade 
inovadora para a euroAtlantic resultado de uma estratégia de desenvolvimento aprovada à 
ano e meio depois de profundos estudos aos novos mercados emergentes em 
desenvolvimento económico acelerado com grande procura de aeronaves no mercado 
mundial. A euroAtlantic pode recordar na altura em que recebeu os primeiros passageiros em 
Bombaim a mensagem do Senhor Presidente da República Professor Aníbal Cavaco Silva na 
sua recente Visita de Estado à Índia quando referiu - “o papel crescente da economia indiana no 
contexto global e as ligações históricas de Portugal à Índia são motivo suficiente para 
olharmos este país com particular atenção”.  
 
O primeiro voo da euroAtlantic airways para a Air Índia refira-se como nota ligou as cidades de 
Bombaim Dubai Bombaim com regresso via Deli. A Air Índia é uma das duas companhias estatais 
indianas estabelecida desde 1932 tem uma frota de 42 aviões e encomendas firmes de 68 
aeronaves operando para cerca de noventa e cinco destinos. A companhia fundada por Tomáz 
Metello participada pelo Grupo Pestana alcança com este contrato o seu primeiro objectivo 
estratégico na Ásia num país com o quarta maior PIB (ppc) do Mundo 1,1 bilhão de consumidores 
quarto na escala das maiores economias do mundo.  
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