
 
 
 

> euroAtlantic voa para São Tomé novos assentos marcam início operação 
 
Lisboa 18 de Junho de 2008 
  

A euroAtlantic airways (EAA) iniciou na última semana uma operação charter para São Tomé 
e Príncipe para os Operadores Turísticos (OT) nacionais Abreu Entremares Mundovip 
Soltrópico e terraÁfrica os promotores esperam transportar mais de dois mil turistas para este 
país da CPLP constituído pelas ilhas de São Tomé e Príncipe e algumas ilhotas localizadas no 
Golfo da Guiné descobertas (1470) pelos navegadores portugueses João Santarém e Pedro 
Escobar. A companhia de Tomás Metello e Grupo Pestana refira-se que apresentou 
recentemente os resultados financeiros relativos ao ano de 2007 com lucros de 12,56 milhões 
de euros tendo registado um crescimento de 15,1% em relação ao período homólogo anterior.  

O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic airways Tomáz Metello 
referindo-se ao início dos charters para S. Tomé (14 partidas a última 8 de Setembro próximo) 
afirmou - estamos muito satisfeitos com a montagem desta operação um extraordinário 
exercício de estratégia de mercado dos nossos parceiros. A Abreu Entremares Mundovip 
Soltrópico e terraÁfrica ao comercializarem em conjunto o espaço da aeronave apontam 
soluções para a venda deste tipo de serviços face à actual conjectura económica e 
bolsas das famílias. A rentabilização de meios a negociação em «pool» permite-lhes 
atingir melhores preços e margens de lucro promoções controladas evita «dumping» e 
«guerra» de preços em produtos de consumo com risco empresarial pequenas margens 
e pouco comissionáveis. Concluiu Tomáz Metello referindo “em economias mais fortes 
que nossa e fortes emissores de Turismo como o Reino Unido onde desempenhei 
funções no ramo da aviação comercial mesmo fora dos períodos de crise esta fórmula é 
seguida pelos grandes OT e pelas grandes cadeias mundiais esperamos que após a 
operação de São Tomé analisados os resultados o caminho aponte para novas parcerias 
no mercado das viagens turísticas.  
 
A companhia fundada por Tomáz Metello tem em curso um programa de modernização 
do interior das cabines e sistemas de entretenimento das suas aeronaves no caso de 
São Tomé o Boeing 757-200 um “wide-body” certificado para atravessar o Oceano 
Atlântico com os seus dois motores Rolls-Royce RB211-53E4 debitando cada um 40.000 
libras de impulso recebeu uma nova cabine «Classe Executiva» com modernas poltronas 
oriundas de um prestigiado fabricante europeu cujos produtos são um símbolo de 
garantia conforto e bem estar que incentivam o prazer de voar. A euroAtlantic refira-se 
continua a trabalhar em São Tomé e Princípe num segundo projecto tendente à 
privatização do capital da STP Airways com os dossiers já fechados aguardar a decisão 
final do Governo e Conselho de Ministros são-tomense.  
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