
 
 
 

> Conselho de Administração da euroAtlantic airways nomeia Eugénio Fernandes Presidente 
da CITG e aumenta capital um milhão de euros 
 
Lisboa 30 de Setembro de 2008 
  
A euroAtlantic airways (EAA), tem o prazer de anunciar, a decisão do Conselho de 
Administração da empresa, que nomeia Eugénio de Campos Ferreira Fernandes, como 
Presidente da CITG - Companhia Ibérica de Turismo Global SGPS, SA detida maioritariamente 
pela euroAtlantic airways e participada pelo Grupo Pestana. Tomaz Metello, fundador e 
accionista maioritário da maior companhia aérea privada portuguesa, na oportunidade 
anunciou “além da nomeação do Dr. Eugénio Fernandes, que tive o prazer de indicar, tomámos 
a decisão de promover um aumento de capital na CITG, no valor de um Milhão de Euros, 
subscrito na totalidade pela euroAtlantic. Um aumento que vai permitir ao Operador Turístico 
Sonhando, desenvolver novos projectos, como proporcionar melhoramentos na rede de 
balcões das Agências de Viajem Intervisa”. A Sonhando, recorde-se, detém as marcas 
terraBrasil, terraAmérica, terraCuba, terraÁfrica, terraEuropa, terraMinha, Leite-Creme, entre 
outros produtos. 
 
  
 
O novo Presidente da Companhia Ibérica de Turismo Global, Eugénio Fernandes, actual 
Director Comercial da EAA, vai acumular as novas funções. O accionista maioritário da EAA e 
CITG, Tomaz Metello, refira-se, na presença do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, 
Rafael Branco e Ministro do Transportes português, Mário Lino, no decorrer da última semana 
apresentou publicamente em Lisboa, a STP Airwyas, a nova companhia aérea são-tomense. A 
EAA detém na transportadora, uma participação maioritária (37%), numa parceria com Estado 
de São Tomé e Princípe e outros investidores estrangeiros. 
 
  
 
O novo Presidente da CITG, Eugénio Fernandes, é Licenciado em Economia pela Universidade 
Católica Portuguesa, frequentou o Ciclo Preparatório e Secundário no Colégio Militar. 
Anteriormente, entre outras funções no Reino Unido Portugal e Angola, Eugénio Fernandes, foi 
Administrador-delegado da Airplus em Moçambique, Director Financeiro Adjunto de Pestana 
Hotéis e Resorts para Moçambique e África do Sul. Exerceu funções de Director Financeiro na 
Enave em Luanda (Grupo José de Mello) e foi ainda responsável pela área Administrativa e 
Financeira da companhia aérea Alitália em Portugal.   
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