
 

 

 

 

 

euroAtlantic airways promove 1ª Fam Trip ao Irão de jornalistas 
portugueses 

  

O Presidente do Conselho de Administração | Chairman da euroAtlantic airways (EAA), 
Tomaz Metello, três anos após ter sido assinado o Acordo Aéreo Portugal - Irão (06-11-
2014) tendo a EAA companhia de que é proprietário, sido designada para operar a rota 
Lisboa – Teerão, anuncia a “1ª Fam Trip de Jornalistas Portugueses ao Irão” de 8 a 13 
de Dezembro de 2017. Na altura o Vice-Ministro do Desenvolvimento e Chefe da 
Aviação Civil da República Islâmica do Irão que se deslocou a Lisboa para rubricar o 
acordo bilateral, referiu “ser o primeiro acordo dos últimos 35 Anos celebrado entre o 
Irão e um pais da Comunidade Europeia”. Após celebrar o Acordo Aéreo com Portugal 
o Irão já desenvolveu convénios com outros países europeus, caso da Espanha, 
Aeroporto de El Prat Barcelona para onde a companhia iraniana Mahan Air começou a 
voar (Airbus A340) depois de anos de desconexão, registando os voos altas taxas e 
ocupação. A companhia portuguesa EAA, por ainda não estarem reunidas condições, vê-
se impedida de iniciar operações ao invés dos nossos vizinhos, que garantem emissões 
de cerca de 560 Vistos semanais, que vêm alimentando duas frequências.  
 
O PCA | Chairman da EAA, Tomaz Metello, referiu que o Acordo Aéreo foi finalizado 
após dois anos de investimento e intensas negociações, entre autoridades aéreas dos 
dois países, criando bastantes expectativas, além de ter feito história no quadro das 
relações bilaterais Portugal - Irão e no âmbito da própria União. O processo português 
constituiu jurisprudência no caso espanhol, estando a companhia privada euroAtlantic 
e os empresários portugueses, com negócios no Irão (incluindo o Turismo e hoteleira) a 
perder oportunidades 
 
A euroAtlantic airways lamenta que agências iranianas se vejam impedidas de efectuar 
reservas e vendas na rota Teerão – Lisboa, com passageiros com um alto poder 
aquisitivo, face ás dificuldades com emissões de Vistos. O Presidente e Chairman da 
EAA, Tomaz Metello focado na situação afirmou “esta Fam Trip de Jornalistas traça dois 
objectivos, primeiro, permitir aos profissionais da imprensa o contacto com o país, 
longe da pressão das comitivas e agendas oficiais, permitindo-lhes fruir uma oferta 
cultural secular. O segundo objectivo, promover o contacto com o tecido empresarial, 
autoridades e mercado emissor de turismo, afim de aferir o enorme 
potencial  consumidor do segundo maior produtor da OPEP e da segunda maior 
reserva mundial de gaz natural”. Em 2014 a EAA visando a promoção da sua marca no 
Irão patrocinou a Selecção Nacional de Futebol do Irão já na altura treinada por Prof. 
Carlos Queiroz que inclusive, antes da Taça Asiática desse ano, estagiou em Portugal, 



treinando no Estádio Nacional do Jamor e disputando jogos amistosos com Estoril Praia 
e Sport Lisboa e Benfica no Seixal.  
 
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. 
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 
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