
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways e Ministério do Turismo da Guiné-Bissau 
assinam  memorando na BTL 

 

companhia portuguesa volta a ser a transportadora oficial do Carnaval 

de Bissau 2018 

A Administração da euroAtlantic airways (EAA) e o titular da pasta do Ministério do 
Turismo e Artesanato da Guiné-Bissau, anunciam às redacções, no dia 16 de Março 
2017 (quinta-feira) pelas 16:30h, no stand da Guiné-Bissau na Feira de Turismo de 
Lisboa (3A12), a assinatura de um Memorandum, depois do Governo da Guiné-Bissau, 
ter voltado a escolher a EAA que há três anos opera Bissau, como a Transportadora 
Oficial do Carnaval de Bissau 2018, o maior festival de rua da África Ocidental e o grande 
motivo de atracção, que leva a diáspora guineense a visitar o país e a viver uma festa 
que chega a contagiar as populações dos países limítrofes. 
 
A euroAtlantic airways, depois de esta ano ter respondido a um desafio do Governo 
guineense, no sentido de abrir uma promoção exclusiva, para os voos do período do 
Carnaval, que acompanhasse uma decisão governamental, emanada do Ministério dos 
Transportes e Comunicações, que isentava as chegadas e partidas, realizadas neste 
período festivo, de algumas taxas aeroportuárias, permitindo desta forma, que fossem 
colocados no mercado, tarifas com preços muito acessíveis.    
 

A euroAtlantic airways mantem relações de proximidade e afectividade com o país e as 
suas populações. A EAA recorde-se, repôs na época as ligações directas da Guiné-Bissau 
a Portugal e vem percorrendo junto com as autoridades e Ministério do Turismo, 
empresários e populações, um caminho de desenvolvimento por via do Turismo, que 
levaram a companhia portuguesa a ter promovido a Primeira Fam Trip de Operadores 
Turísticos Portugueses à Guiné-Bissau e Bijagós, cujos programas estão agora a chegar 
ao mercado, mostrando-se os Bijagós na BTL 2016 como um novo destino turístico. O 
Carnaval de Bissau pode ser uma excelente opção para uma escapada no próximo ano, 
ali nunca registaram incidentes, apesar das multidões que saem para as ruas da capital 
guineense, apenas é recomendável a reserva antecipada de hotel. 
 
Sobre a euroAtlantic Airways; 
 

Sobre a euroAtlantic airways (EAA); 
A EAA foi fundada (1993) pelo seu actual Presidente |Chairman, Tomaz Metello, tendo o Grupo 
Pestana (top 100 das empresas hoteleiras mundiais) participação accionista. 
A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos intercontinentais para o Brasil, Nordeste. 



A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 aeroportos em 164 países, num total dos 
194 estados conhecidos (83%). 
A EAA já efectuou onze (11) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. 
A EAA (2013) fruto da excelência de serviço, foi nomeada para os WTA – World Travel Awards 
na categoria "Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três 
companhias finalistas. 
A frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple Seven), seis Boeing 767-
300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. 
A EAA é proprietária do Operador Turístico Sonhando (controlada a 100% pela EAA) e accionista 
maioritário da STP AIRWAYS, detendo a gestão da companhia aérea de bandeira de São Tomé 
e Príncipe. 
 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 
 
Para outras informações; 
 
 Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores  
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
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