
 

 

 

 

 

Operador Turístico Sonhando da euroAtlantic airways assina contrato 
com a multinacional 

 
InterGobe Air Transport para trazer para Portugal turismo de luxo dos 

Emirado Árabes Unidos 
  

 
 
Sobre a euroAtlantic Airways; 
 

Sobre a euroAtlantic airways (EAA); 
A EAA foi fundada (1993) pelo seu actual Presidente |Chairman, Tomaz Metello, tendo o Grupo 
Pestana (top 100 das empresas hoteleiras mundiais) participação accionista. 
A EAA (2000) foi precursora dos voos turísticos intercontinentais para o Brasil, Nordeste. 

O Operador Turístico Sonhando do Grupo euroAtlantic Airways (EAA), propriedade do 

empresário Tomaz Metello, com a colaboração da diplomacia económica portuguesa, 

Embaixada de Portugal na Índia e escritório da AICEP em Nova Deli, acaba de assinar 

um acordo com a InterGlobe Air Transport (IGAT), uma multinacional com sede na Índia 

e uma rede de 126 escritórios em 60 cidades do mundo, empregando mais de 23 mil 

profissionais. A IGAT no seu vasto portfólio de negócios, inclui a The Navigator Tourism 

and Travel (LLC), homóloga da Sonhando, visada neste acordo e a jovem companhia 

aérea IndiGo (2006), que vem revelando na indústria, dinamismo e rápido crescimento.  

 

O operador da euroAtlantic airways nomeou a Inter Globe Air Transport representante 

exclusiva da Sonhando nos Emirados Árabes Unidos a partir de 1 de Outubro de 2017 

com o objectivo de desenvolver e promover a emissão de turismo de luxo com destino 

a Portugal a partir daquele emirado. À margem deste acordo refira-se, a EAA mantém 

naquela região do Médio Oriente acentuada presença, em particular em operações 

relacionadas com os voos da Peregrinação Hajj, incluindo os originados do estado 

indiano. 

A Sonhando no seu segmento de negócio é líder em Portugal na área da exportação. A 

companhia de Tomaz Metello pretende vir a expandir a cooperação InterGlobe Air 
Transport através da  sua congénere IndoGo, prosseguindo objectivos da diplomacia 

externa portuguesa, reafirmada pelo Primeiro-Ministro português António Costa, na 
sua viagem à Índia no início do ano, onde afirmou «Os laços históricos entre Portugal e 

a Índia devem servir como base para criarmos uma grande parceria para o século XXI. 

A Índia vai ser indiscutivelmente uma das grandes potências do século XXI», referindo-
se à 10º maior economia do mundo e à segunda que mais cresce. 



A EAA detém o record mundial de ter escalado 546 aeroportos em 164 países, num total dos 
194 estados conhecidos (83%). 
A EAA já efectuou onze (11) Cruzeiros Aéreos à Volta do Mundo. 
A EAA (2013) fruto da excelência de serviço, foi nomeada para os WTA – World Travel Awards 
na categoria "Melhor Companhia Aérea Charter do Mundo", tendo sido uma das três 
companhias finalistas. 
A frota da EAA é de origem americana; um Boeing B777-200ER (Triple Seven), seis Boeing 767-
300ER de passageiros, um B767-ER BDSF (Bedek Special Freighter) e um Boeing 737-800. 
A EAA é proprietária do Operador Turístico Sonhando (controlada a 100% pela EAA) e accionista 
maioritário da STP AIRWAYS, detendo a gestão da companhia aérea de bandeira de São Tomé 
e Príncipe. 
 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 
 
Para outras informações; 
 
 Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores  
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
telefone (+351) 219 247 360  
www.euroatlantic.pt 
 

Lisboa, 3 de Outubro de 2017 
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