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A STP AIRWAYS companhia nacional de São Tomé e Príncipe esclarece apesar do nome 
da empresa, continuar a integrar a «lista negra» da Comissão Europeia (04-12-12) das 
companhias aéreas, impedidas de voar nos céus da Europa a partir de países terceiros, as 
suas operações entre São Tomé e Lisboa, continuam a decorrer com normalidade. A STP 
AIRWAYS apesar de certificada junto ao regulador são-tomense, é operada pela sua homóloga 
registada em Portugal, euroAtlantic airways, (regime ACMI), transportadora que no próximo 
ano completa 20 Anos de actividade, certificada pela EASA – European Aviation Safety 
Agency, que exerce o controlo de gestão de manutenção das aeronaves europeias da EU 
OPS - Europeran Union Operations (JAR-OPS) em questões relacionadas com operações 
aeronáuticas. A euroAtlantic airways é Full Member of IATA – International Air Transport 
Association, detém certificação IOSA – Iata Operational Safety Audit, concedido a 
companhias auditadas com sucesso, face a exigências do Programa de Segurança 
Operacional da Associação de Transporte Aéreo (IATA) e a Part 145 (para trabalhos de 
manutenção nas próprias aeronaves), além da Part M, (gestão da aeronavegabilidade da 
frota), que garantem ao Estado de São Tomé e Príncipe, qualidade, segurança e 
competências, postas ao serviço do desenvolvimento do país na sua ligação ao exterior e no 
transporte de pessoas e bens. 
 
A STP AIRWAYS vai reforçar as suas operações para o Fim do Ano colocando um voo 
adicional, entre Lisboa (LIS) e São Tomé (TMS), no próximo dia 29 de Dezembro de 2012, 
afim responder à procura de programas para o Réveillon no Paraíso do Equador, realizando 
ligações a Portugal nos dias 3, 5 e 8 de Janeiro de 2013, data em que a operação semanal da 
STP AIRWAYS, volta ao seu programa normal. Em www.stpairways.st ou nas lojas da STP 
AIRWAYS na Av. Marginal 12 de Julho em São Tomé telefone 00 239 2 22 1160 ou em Lisboa 
na Avenida João XXI, 11D, telefone 00 351 218 437 040 podem ser obtidos outros 
esclarecimentos.  
 
Sobre a STP Airways; foi constituída por escritura pública no dia 23 de Junho de 2008, entre 
a euroAtlantic airways (37%), Estado de São Tomé e Príncipe (35%), Banco Equador 
(14%) e Golfo Internacional Air Sevice (14%). A companhia opera ainda voos regionais entre 
a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe.  
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