
 
 
 

> amanhã em Sintra euroAtlantic organiza a primeira reunião da nova companhia de bandeira 
STP Airways de São Tomé e Príncipe 
 
Lisboa 3 de Setembro de 2007  
  
O Presidente da euroAtlantic airways (EAA) Tomáz Metello é o anfitrião da reunião que 
amanhã dia 4 de Setembro se inicia em Sintra e que junta os accionistas da nova companhia 
de bandeira STP Airways onde participam o Governo são-tomense e TAAG - Linhas Aéreas 
de Angola. A primeira agenda de trabalhos da STP Airways é marcada pelo acordo 
parassocial da nova companhia que terá um capital social avaliado em dois milhões de US 
dólares conforme o fundador e Presidente da EAA Tomáz Metello havia já anunciado. No final 
de três dias reunião deverão existir decisões que terão de ser ratificadas nomeadamente sobre 
a composição da frota rotas intercontinentais ligações regionais na zona costeira de África 
adjacente (golfo da Guiné) bem como sobre operações internas entre as ilhas de São Tomé e a 
do Príncipe não estando previstas nesta fase quaisquer declarações. 
 
  
A euroAtlantic airways companhia de Tomáz Metello e do Grupo Pestana entrou no 
concurso internacional para a privatização da STP Airways em Novembro de 2006 quando o 
Estado de São Tomé e Príncipe único accionista da STP Airways colocou no mercado um lote 
de dez mil acções o equivalente a 65 % do capital social (reservando para o país 25% deste) 
no processo participaram outras onze entidades entre elas a Air Gemini (Grupo Espírito Santo) 
que exerce actividade em Angola. O accionista maioritário da EAA Tomáz Metello recorde-
se ainda referiu que pretendia a maioria do capital da futura STP Airways tendo afirmado na 
ocasião do anúncio da decisão governamental “apesar de só termos garantido 25% do 
capital da STP Airways a euroAtlantic poderá vir a liderar a companhia em termos de 
gestão”. O projecto STP Airways surgiu na sequência da extinção da Air São Tomé e Príncipe 
gerida pela TAP Air Portugal depois de um acidente que provocou a destruição da sua única 
aeronave e a perda de vidas humanas. 
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