
 
 
 

> euroAtlantic airways apresenta resultados 2007  

27 de Maio 2008 pelas 11:30 horas 
 
 
Lisboa 20 de Maio de 2008 
  
 
A euroAtlantic airways (EAA) detida por Tomáz Metello e pelo Grupo Pestana (GP) vai 
apresentar no Hotel Pestana Palace em Lisboa no próximo dia 27 de Maio de 2007 (terça-
feira) pelas 11:30 horas os resultados relativos ao exercício do ano de 2007. O fundador 
e Presidente do Conselho de Administração Tomáz Metello referindo-se aos números 
que vão ser anunciados “o último ano fiscal independente do alto preço dos 
combustíveis foi excelente reflexo do aquecimento económico mundial” afirmando a sua 
preocupação no actual momento face à situação sanitária do Brasil desejando que o 
governo brasileiro a curto prazo possa debelar a crise do mosquito da «dengue» que 
está a afectar a venda de pacotes turísticos nos mercados emissores brasileiros.  
 
O Presidente do Conselho de Administração da EAA Tomáz Metello ainda na ocasião 
anunciou a sua companhia ter celebrado um contrato de longa duração com a 
companhia líbia Afriqiyah Airways para colocar em Tripoli um avião Boeing 757-200 com 
o objectivo de assegurar ligações da capital da Líbia à Europa e outros países africanos 
seguindo com este equipamento cinquenta técnicos portugueses altamente 
qualificados”. Tomás Metello referiu como factores que garantiram a celebração deste 
contrato “a plena satisfação do cliente em anteriores acordos como o prestigio que a 
euroAtlantic goza na Líbia e frisou que com esta exportação de serviços a EAA está a 
contribuir para o equilíbrio da nossa balança comercial para aquele país”. A euroAtlantic 
refira-se foi utilizada durante a recente visita de Estado do Presidente Khadafi a 
Espanha. A empresa de Tomás Metello e do GP garante um padrão e excelência de 
produto que se adapta com facilidade à partilha do compromisso da companhia 
contratante junto dos seus consumidores finais. 
 
A euroAtlantic airways apresentou sempre resultados positivos detendo uma posição 
consolidada na sua área de negócios. A EAA como nota voltou este ano a ser citada pela 
revista Exame “500 Maiores & Melhores” em primeiro lugar na tabela de empresas 
portuguesas que actuando no segmento dos transportes apresentaram melhores 
resultados financeiros. 
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