
 
 
 

> STP Airways a nova companhia aérea de São Tomé e Príncipe participada pela euroAtlantic 
airways realiza a primeira assembleia-geral 
 
Lisboa 8 de Julho de 2008 
  
A STP Airways foi constituída por escritura pública no último dia 23 de Junho de 2008 no 
capital social figura a companhia privada portuguesa euroAtlantic airways fundada por 
Tomás Metello e participada pelo Grupo Pestana tem agendada em São Tomé no próximo 
dia 16 de Julho 2008 a primeira assembleia-geral na Ordem dos Trabalhos destaca-se o ponto 
referente à nomeação dos novos corpos sociais. O Presidente da euroAtlantic airways (EAA) 
Tomáz Metello referindo-se ao acordo parassocial da STP Airways afirmou “antes gostaria 
de referir antes a nossa satisfação por termos concretizado este investimento num 
sector fundamental para o desenvolvimento sustentado de um jovem país de língua 
portuguesa em crescimento também aproveito para louvar a qualidade e 
profissionalismo mostrado pelo grupo de trabalho bilateral que augura sucesso para a 
STP Airways”. “O Estado e Governo de São Tomé e Príncipe a sua população o sector da 
economia e turismo da exportação como a sua balança de pagamentos vão colher os 
benefícios de mais e melhores ligações ao exterior. A seguir Tomás Metello referiu “o 
capital social da STP Airways como já do domínio público está avaliado em dois milhões 
de US dólares além do Estado de São Tomé e Príncipe são nossos parceiros o Banco do 
Equador e a Golfo Internacional Air Service. “Os accionistas logo após a abertura do 
concurso decidiram entregar à euroAtlantic a gestão da nova companhia”. “Além da já 
anunciada ligação internacional a Lisboa que será lançada no próximo mês de Setembro 
outra prioridade prende-se com a ligação interna à ilha do Príncipe seguidamente as 
prospecções de negócios nos mercados regionais da zona costeira adjacente (Golfo da 
Guiné) tendo o accionista maioritário da euroAtlantic destacado ainda “pessoalmente 
estou muito empenhado em num futuro breve a incluir a TAAG neste projecto tenho 
conversado com os responsáveis políticos de São Tomé e com os nossos parceiros em 
Angola a companhia aérea de bandeira de uma potência regional africana é nuclear para 
o desenvolvimento das relações entre países e economias da região”. 
 
A euroAtlantic airways como dado cronológico em Novembro de 2006 concorreu ao concurso 
internacional para a privatização da STP Airways na altura em que 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 onze entidades. O projecto da STP Airways refira-se surgiu na sequência da 
extinção da Air São Tomé e Príncipe gerida pela TAP Portugal após um acidente onde se 
lamentaram a perda de vidas humanas e que provocou a destruição da sua única aeronave.   
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