
 
 
 
> STP AIRWAYS de São Tomé e Príncipe atenta aos planos da brasileira GOL 
 
Lisboa, 6 de Junho de 2013 
  
A companhia portuguesa euroAtlantic airways (EAA), accionista de referência da 
STP AIRWAYS de São Tomé e Príncipe e responsável pela sua gestão, administrativa 
e operacional, após a imprensa brasileira publicitar o interesse da GOL – Linhas 
Aéreas Inteligentes, em lançar uma linha regular para Lagos na Nigéria, a partir do 
próximo mês de Outubro, saindo do Recife, o Presidente/CEO da EAA, Tomaz 
Metello, comentou, lemos com atenção e interesse estas notícias que dão conta, 
da GOL pretender operar, três frequências semanais para Lagos, no nosso 
estudo de investimento na STP AIRWAYS,  a posição geográfica de São Tomé e 
Príncipe, no Golfo da Guiné, a menos de duas horas de voo, dos principais 
países produtores de petróleo da região e onde se faz sentir uma presença 
musculada da industria de extracção e da construção e obras públicas 
brasileiras, foi determinante, afirmando, ainda recentemente a EAA, propôs à sua 
homóloga Medview Airlines da Nigéria, uma linha entre Lagos e São Tomé (01:09 
de voo), com ligação à Europa, Lisboa, vamos seguir estes desenvolvimentos, 
conhecemos bem a GOL, onde mantivemos a operar para VARIG Charter, alguns 
dos nossos equipamentos, Boeing B767-300ER, as nossas relações sempre 
foram excelentes, disse Tomaz Metello, saudando a GOL, pela aposta em África. 
  
A STP AIRWAYS opera semanalmente, entre São Tomé e Lisboa, uma aeronave da 
EAA, Boeing B767-300ER, com 14C (lugares Executiva) e 272Y (lugares Turística) e 
capacidade para transportar 10 toneladas de Carga, anteriormente a ligação foi 
assegurada em Boeing B737-800, a crescente procura do destino, levou ao aumento 
de capacidade. A visibilidade de São Tomé e Príncipe, também tem aumentado na 
imprensa mundial, a UNESCO, acaba de entregar à ilha do Príncipe, o diploma de 
Reserva Mundial da Biosfera, no domínio dos programas do desenvolvimento 
sustentável. Afim de melhor avaliar a posição do arquipélago de São Tomé e Príncipe, 
refira-se que em voo, está a 00:35 de Libreville no Gabão, 00:47 de Malabo na Guiné 
Equatorial, 01:22 de Luanda em Angola. 
  
Sobre a STP AIRWAYS; foi constituída por escritura pública no dia 23 de Junho de 
2008, celebrada entre, a euroAtlantic airways (37%), Estado de São Tomé e 
Príncipe (35%), Banco Equador (14%) e a Golfo Internacional Air Sevice (14%). 
Os voos da STP AIRWAYS são operados pela EAA (regime ACMI), companhia 
portuguesa, Full Member of IATA – International Air Transport Association, 
certificada pela IOSA – Iata Operational Safety Audit, Part 145, que lhe permite 
efectuar trabalhos de manutenção nas próprias aeronaves, além da Part M, que 
assegura a gestão da aeronavegabilidade da frota. 
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