
 
 
> euroAtlantic e Jet Asia Airways assinam acordo de parceria estratégica 
 
 
Lisboa, 26 de Junho de 2014 
 
A euroAtlantic Airways (EAA) e a companhia tailandesa, Jet Asia Airways, tornam 
público a assinatura em Lisboa, de um acordo de parceria estratégica (Wet Lease), que 
vai estacionar ainda no presente mês no Aeroporto Internacional de Lisboa, um avião 
Boeing B767-200ER com o objectivo de reforçar a capacidade da frota, face ao 
aumento volume de negócios ao longo do primeiro semestre do corrente ano, que 
sucessivamente tem esgotando a disponibilidade da companhia portuguesa, líder no 
aluguer de capacidade adicional. 
 
O acordo entre a euroAtlantic Airways e a Jet Asia Airways foi assinado na presença 
do fundador e Presidente do Conselho de Administração/CEO da EAA, Tomaz 
Metello, pelo Presidente da Jet Asia, Jacob Saba e pelo Vice-Presidente da EAA, 
Euclides Batalha, tendo  o Presidente da Jet Asia, Jacob Saba, afirmado na ocasião "A 
parceria com a EuroAtlantic Airways, oferece à Jet Ásia uma grande oportunidade de 
trabalhar com um líder de mercado na Europa. A euroAtlantic airways actua há mais 
de 20 anos no mercado e compartilha os mesmos pontos de vista e entusiasmo da 
Jet Asia Airways", disse o Presidente da Jet Asia, Jacob Saba. 
 
O Presidente e CEO da EAA, Tomaz Metello, referiu “para a euroAtlantic é um 
excelente acordo, permite-nos uma maior capacidade em carteira e consolidar a 
nossa posição no mercado Mundial, como aproximar uma empresa portuguesa da 
Tailândia, uma plataforma nuclear para euroAtlantic lançar a captação de negócios 
no extenso mercado asiático. A economia da Tailândia recupera dos efeitos do 
tsunami e tem crescido nos últimos anos, acima da média dos países asiáticos”, disse 
o PCA/CEO da EAA, Tomaz Metello. 
 

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 ou 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 
 



 
Foto da assinatura do acordo, Vice-Presidente da EAA, Euclides Batalha e o Presidente da Jet Asia, 
Jacob Saba. 
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