
 

> euroAtlantic airways anuncia acordo com Magma Aviation - Boeing B767-300 Cargo nacional tem nova 
base no centro da Europa 

 
Lisboa,23 de Dezembro de 2014 
 

O Presidente do Conselho de Administração da euroAtlantic airways (EAA) Tomáz Metello 
anunciou ontem à noite o posicionamento do Boeing B767-300ER Cargo da sua companhia no 
Aeroporto de Bruxelas-Nacional (código IATA: BRU) em Zavatem na Bélgica. Este 
desenvolvimento resulta de um acordo comercial assinado com a Magma Aviation Limited 
uma empresa privada membro da BACA, Baltic Air Charter Association, especializada na 
comercialização e gestão de aviões de carga de grande porte a partir de qualquer ponto do 
mundo. A companhia de Tomáz Metello recorde-se, é proprietária do único avião Cargo de 
grande porte da frota aérea nacional. 

 
 
A euroAtlantic airways com este acordo com a Magma Aviation garante o posicionamento 
estratégico de um activo cargueiro no centro da Europa, perto dos países da Comunidade 
Europeia do norte, cujas economias assumem a vanguarda da recuperação e crescimento, 
aportando benefícios para a economia portuguesa, face o acordo com a Magma Aviation, não 
prever a constituição de uma sociedade de direito fiscal belga. As capacidades do Boeing B767-
300ER revelam-se muito interessantes, pode transportar cargas até 56.000 Kgs (56 Ton) (125 
Mil Libras) a distâncias de 5.800 Km (3.100 milhas náuticas), aumentando o raio de acção para 
6.900 Km (3.700 milhas náuticas), comporta volumes de 51.000 Kgs (51 Ton), tendo ainda 
condições para transportar animais vivos. 

 
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 dez (10) 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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