
 
 
> António Menezes integra Conselho de Administração da euroAtlantic airways 
 
 
Lisboa, 19 de Junho de 2014 
 

A euroAtlantic airways (EAA), torna pública a decisão da reunião 
da Assembleia Geral da euroAtlantic airways – Transportes 
Aéreos S.A. pp, que nomeou o Professor Doutor António Gomes 
Menezes, na qualidade de novo Administrador da companhia 
aérea fundada pelo actual Presidente do Conselho de 
Administração/CEO, Tomaz Metello e participada pelo Grupo 
Pestana, uma proposta pessoal do accionista Tomaz Metello, que 
vem acrescentar valor e competências aos quadros da empresa 
que criou há 21 Anos. António Menezes, ex-CEO da SATA Airlines, 

além de experiência de gestão na indústria aeronáutica, possui um vasto curriculum 
académico, contributos para a continuação do modelo de sucesso da empresa que 
agora incorpora. 
O novo Administrador da euroAtlantic airways, António Menezes, natural de Ponta 
Delgada, Açores (41) casado, com dois filhos, é Professor Assistente de Economia na 
Universidade dos Açores. Anteriormente, foi Presidente/CEO da SATA Airlines, 
referindo-se, que na sua gestão, actualizou o modelo de negócio da malha 
internacional da companhia, partindo de um modelo baseado na operação charter. No 
curriculum académico de António Menezes são referências, um PhD em Economia no 
Boston College, EUA (2000), um MA em Economia com Distinção, ainda em Boston 
College, antecedidos de estudos na Universidade Católica (1995) e Universidade Nova 
de Lisboa (1994). Os tempos livres de António Menezes são ocupados em trabalhos de 
investigação, viagens, despostos e família. 

Sobre a euroAtlantic airways: foi fundada pelo actual Presidente do Conselho de 
Administração/CEO, Tomaz Metello. A EAA (2000) foi a precursora dos voos turísticos 
intercontinentais para o Brasil, em 20 de Setembro, iniciou operações charter para o 
Nordeste, João Pessoa (Paraíba). A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 
aeroportos em 164 países, num total de 194 estados conhecidos (83%). A EAA já 
efectuou nove (9) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. A EAA (2013) fruto da 
excelência de serviços prestados foi nomeada para os WTA – World Travel Awards, na 
categoria "Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três 
companhias aéreas finalistas. A frota da EAA é de origem americana; um Boeing 
B777-200ER (Triple Seven), quatro Boeing 767-300ER de passageiros, um B767-ER 
BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. A EAA é a maior accionista da 
STP AIRWAYS, detendo 37% do capital da companhia aérea de bandeira de São Tomé 
e Príncipe. 
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