
 
 
 

> euroAtlantic airways exporta serviços para os Emirados Árabes Unidos 
 
Lisboa 18 de Outubro de 2007  
  
A euroAtlantic airways (EAA) está a consolidar através dos Emirados Árabes Unidos uma 
posição estratégica no Médio Oriente onde acaba de negociar a extensão de um segundo 
contrato de prestação de serviços para a companhia nacional Etihad Airways iniciado no último 
mês de Setembro que agora foi prolongado até ao final do ano em curso. O Presidente e 
fundador da euroAtlantic airways Tomáz Metello e o Vice-Presidente Executivo da Etihad 
Airways o australiano James Hogan intervieram nas negociações tendo a seguir Tomáz 
Metello referido… “além do nosso país estar a exportar serviços qualificados é para nós 
um grande prazer trabalhar para a Etihad Airways facto que transmitir ao seu CEO James 
Hogan … o meu colega Presidente da companhia nacional dos Emirados Sheikh Ahmed 
bin Saif Al Nahyan tem a rodeia-lo uma equipa de excelentes profissionais… iniciaram 
operações em 2003… em quatro anos a Etihad teve um crescimento fantástico e está no 
topo da lista das companhias mais desejadas para viajar” confirmando o acto o percurso da 
euroAtlantic no Golfo desde que a companhia iniciou operações na região. O produto EAA 
adapta-se sempre à partilha do compromisso da companhia contratante junto dos seus 
consumidores finais a mesma facilidade que agora mostra na Etihad consequência da 
euroAtlantic anexar aos seus contratos alíneas naturais que não podem ser dactilografadas 
como nos Emirados durante o Ramadão que agora terminou os hábitos e costumes dos 
tripulantes portugueses diluíram-se nos de uma comunidade islâmica com a qual trabalha e 
convive em períodos de folga. 
 
A euroAtlantic airways no momento não revela os valores do negócio com a Etihad Airways 
pode no entanto referir que tem envolvido um equipamento Boeing 767-300ER baseado em 
Abu Dabhi e cerca de quarenta técnicos a operar rotas regionais e internacionais. 
 
A euroAtlantic airways detém uma frota composta por cinco aeronaves Boeing B767-300ER 
dois B757-200 e dois Lockhead L1011 (um para apoio operacional) ainda no segmento das 
viagens a companhia de Tomáz Metello e Grupo Pestana 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.   
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