
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways suspende uma frequência para a Guiné-Bissau 

 
A euroAtlantic airways (EAA) propriedade do empresário Tomaz Metello anuncia a 
suspensão a partir de 02 de Agosto de 2017 a actual ligação a Bissau das quartas-feiras 
(D3), face a um excedente de oferta no mercado, mantendo a normal ligação das sextas-
feiras (D5) no horário habitual. 

 
Horários dos voos EAA (MMZ-YU) periocidade semanal, sextas-feiras; 
Lisboa voo YU351 - 10:00 horas -  chegada Bissau 13:25 horas (local time).  
Bissau voo YU352 - 15:00 horas - chegada Lisboa 20:20 horas (local time). 

 
A euroAtlantic airways esclarece que mantém inalterados os propósitos de apoiar o 
desenvolvimento da economia guineense, por via da indústria do transporte aéreo, nas 
ligações deste país amigo de língua portuguesa ao exterior. A EAA vai continuara 
aguardar da parte do Governo e Autoridade aérea da Guiné-Bissau, a conclusão do 
processo de Certificação do Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, exigido pelas 
autoridades da UE para transporte de carga aérea, de países terceiros para a Europa, no 
caso a Guiné-Bissau. A EAA refira-se, desde que opera Bissau e até à data actual, nunca 
pode disponibilizar no mercado guineense a capacidade de transporte de carga das suas 
aeronaves (mínimo 10 Ton), tendo transmitido aos seus parceiros guineenses, toda a 
informação necessária à conclusão do dossiê.  
 
Sobre a euroAtlantic airways; 
A EAA foi fundada (1993) pelo actual Presidente | Chairman, Tomaz Metello e  detida a 100% 
pelo próprio. 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 e um Boeing 737-800. A EAA é proprietária 
(100%) do Operador Turístico Sonhando. A EAA é a maior accionista da STP AIRWAYS, detendo 
a gestão da companhia aérea de bandeira de São Tomé e Príncipe. 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 
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