
 
 
> Eleita A Melhor Companhia Aérea da América do Norte. Air Canada voa com a portuguesa 
euroAtlantic airways. 
 
Lisboa,22 de Julho de 2014 
 
O Presidente do Conselho de Administração/CEO da euroAtlantic airways (EAA), Tomaz 
Metello, saudou esta manhã a Air Canada pela nomeação pelo quinto ano consecutivo, como 
“A Melhor Linha Aérea da América do Norte” e uma das principais companhias aéreas do 
mundo. A eleição teve base numa pesquisa anual da Skytrax World Airline que abrangeu cerca 
de dezanove (19) milhões de passageiros a nível mundial. A nomeação refira-se, é considerada 
uma referência na avaliação de um produto de excelência e satisfação do cliente na indústria 
da aviação global.  
 
O Presidente do Conselho de Administração/CEO da EAA, Tomaz Metello, sobre o prémio “A 
Melhor Linha Aérea da América do Norte” atribuído pela Skytrax World Airline à Air Canadá 
referiu, “a EAA saúda efusivamente este nosso cliente, pela honrosa nomeação, sendo 
particularmente relevante acontecer ao longo de cinco (5) anos num mercado 
extremamente competitivo como o norte-americano. A simpatia do consumidor aporta valor 
corporativo à marca Air Canada e à euroAtlantic, tendo ao serviço da companhia canadiana, 
dois (2) equipamentos Boeing B767-300ER, com tripulações portuguesas, sente que está a 
colaborar para um objectivo do fretador, fornecendo um produto de excelência que satisfaz 
o passageiro, cliente final” disse Tomaz Metello. 
 
A euroAtlantic airways refira-se, igualmente vem recebendo prémios que têm trazido 
prestígio à industria aeronáutica nacional, entre outas nomeações, estão os três (3) prémios 
atribuídos pelo Business Initiative Directions (BID) “Estrela Internacional à Qualidade” na 
categoria Ouro, galardões que resultaram de uma recolha e pesquisa de informações em mais 
de quarenta (40) países, complementadas com sondagens à empresa como entidade única em 
reconhecimento aos seus proveitos corporativos, que recompensaram a sua liderança, 
qualidade, inovação, excelência, tecnologia e prestígio. 
 
Sobre a euroAtlantic Airways: foi fundada pelo accionista e Presidente do Conselho de 
Administração/CEO, Tomaz Metello, tendo o Grupo Pestana (top 100 das empresas hoteleiras 
mundiais) uma participação accionista. A EAA é especializada em aluguer de aviões para outras 
companhias (ACMI–Wet lease e charter). A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos 
intercontinentais para o Brasil, destino, 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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