
 
 
 
 
> euroAtlantic airways envia missão a Timor-Leste 
 
Lisboa, 8 de Novembro de 2010 
 
  
O Presidente/CEO da euroAtlantic airways (EAA), Tomaz Metello, anunciou hoje durante 
um almoço que contou com a presença da Embaixadora da Republica de Timor-Leste em 
Portugal, Natália Carrascalão, partir para Díli ainda esta semana, uma Missão de Quadros e 
Técnicos da euroAtlantic de diversas áreas, afim de realizarem um levantamento das 
necessidades aeronáuticas de Timor-Leste, na sequência de conversas iniciadas em Lisboa no 
âmbito da constituição da companhia aérea de bandeira TLA Timor- Leste Airlines e da visita 
a Portugal da Comissão de Infra-Estruturas e Telecomunicações do Parlamento de Timor-
Leste, com cujos parlamentares manteve um profícuo encontro de trabalho. O CEO da EAA, 
Tomaz Metello, aludiu ainda que nos encontros com o Senhor Presidente da República de 
Timor-Leste, Ramos Horta e o Senhor Primeiro-Ministro, Xanana Gusmão a Missão ir 
transmitir aos Mais Altos Magistrados timorenses, os propósitos da EAA, maior companhia 
privada portuguesa, para o jovem país da CPLP, tendo ainda avançado incluir a transferência 
de know-how e tecnologia.  
 
Sobre a euroAtlantic airways; a companhia foi fundada por Tomaz Metello, é participada 
pelo Grupo Pestana, detendo vários projectos em carteira na região da Ásia Pacífico, um 
implantado com a Biman Bangladesh Airlines. Os activos da EAA em aeronaves registam, 
um avião Boeing B777-200ER (único Triple Seven registado na Península Ibérica), uma frota 
de quatro Boeing B767-300ER, um destes Boeing B767-300CARGO, um Boeing B757-200 e 
um Lookheed Tristar L1011-500. A EAA detém interesses no segmento da hotelaria e 
distribuição. Agrega o controlo do Operador Turístico Sonhando S.A. (terraBrasil, terraÁfrica, 
terraCuba, terraAmérica, terraEuropa, terraMinha) e a rede de Agências de Viagens 
Intervisa com balcões espalhados pelo país. A EAA controla e detém a gestão da STP 
Airways (37%) a companhia de bandeira de São Tomé e Príncipe.  
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