
 
 
 

> posição da euroAtlantic airways na Líbia reforçada 
 
Lisboa 18 de Dezembro de 2007  
  
A euroAtlantic airways (EAA) fundada e Presidida por Tomáz Metello nos últimos anos tem 
vindo a concretizar operações na Líbia agora na ocasião da mediática Visita de Estado do 
Presidente coronel Muammar Khadafi a Espanha acaba de fortalecer a sua presença neste 
país africano. Um equipamento Boeing 757-200 da companhia portuguesa foi o meio de 
transporte escolhido pela comitiva técnica do líder líbio nas ligações entre Málaga Madrid e 
Tripoli tendo os dignatários africanos elogiado a qualidade da prestação da euroAtlantic o que 
levou Tomáz Metello a afirmar “a Líbia constituí um objectivo priortário para a expansão 
da EAA os seus indicadores económicos mostram que este país da OPEP está a crescer 
a um ritmo muito interessante. Anterior à agenda realizada à margem da Cimeira 
Africana de Chefes de Estado ocorrida na Presidência Portuguesa da UE já a 
euroAtlantic exportava serviços qualificados para Líbia. Os dados tornados públicos 
referentes a 2006 mostram um desiquilíbrio na balança das nossas importações e 
exportações (461 milhões de Euros contra 5.415 mil Euros) a EAA está a contribuir para 
o equilíbrio deste défice e vamos continuar a ampliar a nossa visibilidade neste 
mercado”.  
 
A companhia de Tomás Metello participada pelo Grupo Pestana tem em curso na Líbia um 
segundo contrato que se prolonga até meados de Janeiro do próximo ano relaccionado com o 
Hajj ou Hadj (árabe) a peregrinação a Meca cidade santa do Islão refira-se que a manifestação 
religiosa constitui um dos cinco pilares da religião Islâmica e deve ser feita obrigatóriamente 
uma vez na vida pelos muçulmanos adultos que gozem de boa saúde e disponham de meios 
económicos. O Presidente da EAA afirmou ainda sobre a presença de sua companhia na 
Líbia “não são apenas os empresários portugueses que estão interessados em negociar 
com Tripoli se Lisboa foi palco para falar de investimentos nos sectores da petroquimíca 
finanças ou indústria farmceútica em Espanha tivemos oportunidade de confirmar que o 
Presidente Khadafi fazia-se acompanhar por uma comitiva de 300 pessoas com uma 
agenda empresarial carregada. Acrescente-se que no sector do turismo a Líbia oferece 
um enorme potencial banhada pelo Meditrrâneo possuí praias fantásticas num futuro 
próximo será uma das novidades dos destinos de férias podendo conjugar programas 
de praia com história e o fascínio do deserto”. A euroAtlantic mantém através da 
sociedade Companhia Ibérica de Turismo Global - CITG o controlo accionista do Operador 
Turístico Sonhando (terraBrasil marca mais visível) e uma posição de referência na rede de 
Agências de Viagens Intervisa. A marca terraÁfrica integra este portofólio não existindo no 
momento planos para operações charter para este destino. 
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