
 

 
 

> euroAtlantic airways vence etapa nacional dos European Businness Awards 
 

Lisboa,10 de Setembro de 2014 
 

O Presidente do Conselho de Administração/CEO da 
euroAtlantic airways (EAA) Tomaz Metello, anunciou hoje a EAA 
ter saído vencedora da etapa nacional dos “European Bussines 
Awards” à frente de vinte e cinco (25) das melhores e mais 
prestigiadas e cotadas empresas portuguesas. A EAA vai agora 
representar Portugal e o sector empresarial do país, competindo 
com dez (10) empresas seleccionadas em diferentes economias 
europeias, na segunda fase de um jogo real de negócios no “The 
Entrepreneur RSM of the Year Awards”, refira-se que a RSM 
Audit-Tax-Advisory, é uma rede de empresas de contabilidade e 
de consultoria independentes, registada em Inglaterra e País de 
Gales com sede em Londres.  
 
O fundador e Presidente do Conselho de Administração/CEO da 
EAA, Tomaz Metello, sobre a nomeação que está a promover a 
marca euroAtlantic airways em milhares de redes sociais e de 

comunicação europeias, depois de celebrar o sucesso com quadros da companhia, afirmou “é um 
prémio muito estimulante, chama a atenção para o que de melhor as empresas comunitárias 
estão a construir, independentemente do seu sector de actividade ou dimensão” referindo a 
seguir “gostamos de aprender e aplicar o que de melhor se faz na Europa e no Mundo na 
indústria da aviação, que valorize a nossa actividade e os nossos recursos humanos e 
garantindo-lhes sistemas de protecção social e saúde” concluindo “os European Bussinees 
Awards são uma montra para a promoção das boas práticas e inovação numa comunidade de 
negócios europeia, todo o nosso know-how (EAA) tem uma base de matriz nacional, disse Tomaz 
Metello, acerca de uma competição que envolveu 24.000 empresas, contra números homólogos 
de 2013/2014, com mais de 19.000 organizações empresariais em competição. 

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

