
 

 

 

 

 

Comunicado 
  

A euroAtlantic airways - Transportes 
Aéreos SA (EAA), torna público que o seu 
fundador, Presidente do Conselho de 
Administração (Chairman) e accionista, 
Tomaz Metello, nomeou Eugénio 
Fernandes como o novo Chief Executive 
Officer (CEO) com efeitos retroactivos 
desde a data de 6 de Agosto de 2018, 
sucedendo ao anterior CEO Luís Bandeira, 
tendo na mesma ocasião, Tomaz Metello 
informado, os restantes membros do 
Conselho de Administração, manterem as 
funções para que foram nomeados. 
  
O novo CEO da euroAtlantic airways, 
Eugénio Fernandes, transita de anteriores 
funções de Chief Commercial Officer 
(CCO) da companhia, detendo uma vasta 
experiência no sector da Aviação 
Comercial, foi  anteriormente 

Administrador-Delegado da Airplus (EAA) em Moçambique, Director Financeiro 
Adjunto de Pestana Hotéis e Resorts para Moçambique e África do Sul, tendo ainda 
exercido funções de Director Financeiro na Enave Luanda (Grupo José de Mello) e sido 
responsável pela área Administrativa e Financeira da companhia aérea Alitália em 
Portugal, antes de assumir funções como Director Comercial na euroAtlantic airways. 
  
O novo CEO da euroAtlantic airways, Eugénio Fernandes é Licenciado em Economia 
pela Universidade Católica Portuguesa, detendo outras habilitações como, uma Pós-
Graduação em “Programa Alta Direcção de Empresas  – PADE”  na IESE/AESE Business 
School  Lisboa e na CEIBS - China Europe International Business School  Shanghai – 
China, além de um “Strategic Marketing Management” na Universidade de Chicago - 
Graduate School of Business, complementados com outras formações académicas e 
profissionais.  
 
Sobre a euroAtlantic airways; 
A EAA foi fundada (1993) pelo actual Presidente | Chairman, Tomaz Metello, detida 
a 100% pelo próprio. 
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%)  do mundo. 
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 e um Boeing 737-800.  
A EAA é proprietária (100%) doOperador Turístico Sonhando. 
A EAA é a maior accionista 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  
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