
 
 
 

> euroAtlantic airways nomeia Eugénio Fernandes novo Director Comercial 
 
Lisboa 31 de Julho de 2008 
  
A euroAtlantic airways (EAA) tem o prazer de anunciar uma decisão do Conselho de 
Administração da empresa que nomeia Eugénio de Campos Ferreira Fernandes como novo 
Director Comercial da companhia fundada e Presidida por Tomás Metello e participada 
pelo Grupo Pestana. Eugénio Fernandes refira-se já pertencia aos quadros da EAA na 
qualidade de Assessor do Conselho de Administração e vinha exercendo a tutela da 
Direcção Comercial por motivo de doença prolongada de Joaquim Carlos Coelho 
recentemente falecido que exercia o cargo desde a fundação da empresa. 
 
O novo Director Comercial da EAA Eugénio Fernandes é Licenciado em Economia pela 
Universidade Católica Portuguesa obteve o Ciclo Preparatório e Secundário no Colégio 
Militar tendo completado o Ensino Primário na Escola Cícero Penna no Rio de Janeiro. 
Anteriormente entre outras funções desempenhadas no Reino Unido Portugal e Angola 
Eugénio Fernandes que detém experiência no sector da Aviação Comercial foi 
Administrador-delegado da Airplus em Moçambique (EAA) Director Financeiro Adjunto de 
Pestana Hotéis e Resorts para Moçambique e África do Sul tendo ainda exercido funções de 
Director Financeiro na Enave em Luanda (Grupo José de Mello) e foi responsável pela área 
Administrativa e Financeira da companhia aérea Alitália em Portugal. O novo Director 
Comercial da euroAtlantic detém outras habilitações como um “Startegic Marketing 
Management” da Universidade de Chicago (Graduate School of Business) complementados 
com outros cursos como “Como Negociar com os Bancos” efectuado no Brasil. Eugénio 
Fernandes é casado e tem duas filhas. Os «hobbies» nos tempos livres ténis bicicleta BTT e 
montanhismo. 
 
A euroAtlantic airways por decisão do seu Presidente do Conselho de Administração 
Tomás Metello refira-se só agora após um período de nojo pela morte do ex-Director 
Comercial Joaquim Carlos Coelho que juntamente com a Administração da companhia 
projectou construiu e desenvolveu o projecto euroAtlantic airways até ao seu posicionamento 
como a «maior companhia aérea de capitais privados portugueses» decidiu agora fazer a 
divulgação da nomeação supracitada.   
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