
 
 
 
 
> Peregrinos do Hajj voam em aviões portugueses da euroAtlantic airways 
 
Lisboa, 10 de Outubro de 2011 
  
A euroAtlantic airways (EAA) tem em curso uma operação destinada ao transporte de 
peregrinos muçulmanos para o Hajj, a peregrinação anual do Islão, envolvendo duas 
aeronaves Boeing B767-300ER e cerca de cem tripulantes, coordenadores e técnicos de 
manutenção. A frequência das saídas para Jeddah, destino final Meca, pode ser considerada 
«ponte aérea» a partir de países da Ásia Central e África Ocidental. O Presidente/CEO e 
fundador da EAA, Tomaz Metello, afirmou, “a EAA e os suas tripulações, envolvidas na 
primeira fase do Hajj, estão a transportar milhares de peregrinos muçulmanos, uma 
janela de oportunidade para o sector das exportações nacionais, serviços e mão-de-obra 
altamente qualificada” disse o CEO da EAA, Tomaz Metello, sem revelar valores contratuais 
envolvidos. 
  
A euroAtlantic airways é das companhias mais apreciadas pelas autoridades sauditas e dos 
países envolvidos em voos relacionados com o Hajj que comportam rotinas muito específicas e 
particulares. Os passageiros costumam sempre referir o desempenho dos tripulantes 
portugueses que mostram uma facilidade muito própria de assumir, tradições, hábitos e 
costumes. A EAA quando a alguns anos iniciou este tipo de operações, desenvolveu 
programas de formação para o Pessoal Navegante (PNT e PNC), que hoje permitem alcançar 
níveis de aptidão específicos e partilhar o seu compromisso com o da companhia contratante, 
junto do consumidor final. A operação da EAA no Aeroporto Internacional de Jeddah, Arábia 
Saudita, refira-se, está muito facilitada por um terminal próprio, construído para movimentos de 
cerca de dois milhões de peregrinos anuais. O número reflecte um volume do tráfego para 
Meca. que pode ser traduzido em cifras de biliões de US dólares, atraindo companhias aéreas 
à escala global. 

 
Imagem do Hajj peregrinos a bordo da EAA no último 
ano. 
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