
 

 

 

 

 

COMUNICADO DA EUROATLANTIC AIRWAYS - RELAÇÕES EXTERIORES 
  

A companhia aérea portuguesa euroAtlantic airways (EAA), propriedade do 
empresário Tomaz Metello, a celebrar 25 anos de actividade, face a notícias vindas a 
público na imprensa, vem esclarecer a opinião pública e a indústria, relativamente ao 
facto de a EAA estar a ser negociada, conforme o seu fundador declarou a um periódico 
da indústria turística portuguesa numa entrevista destinada a uma edição especial 50 
Anos do referido título. 
A euroAtlantic airways esclarece que o Presidente do Conselho de Administração | 
Chairman, Tomaz Metello, sobre o tema, em resposta a uma pergunta da jornalista, e 
citando as suas palavras na ocasião, referiu “Ainda estamos em conversações e, por 
isso, é sigilo”, como também por uma questão lógica de confidencialidade, nunca 
avançaria qualquer valor nem revelaria a identidade do investidor interessado. 
A euroAtlantic airways esclareça-se, é literalmente alheia aos valores referidos em 
alguma imprensa, desconhecendo totalmente um anúncio inserido em meios da 
industria aeronáutica relacionado com a oferta de venda de uma companhia aérea, 
onde é feita alusão a uma frota de aeronaves semelhante à da EAA e publicitando um 
valor de venda, não tendo esta publicidade, qualquer relação com algum dossiê da 
euroAtlantic.     
A euroAtlantic airways há 25 anos ao serviço da industria aeronáutica mundial, na 
defesa dos seus interesses, não deixará de promover a defesa de uma imagem de marca 
prestigiada, contra actores e notícias susceptíveis de prejudicar o seu bom nome num 
mercado global, onde opera em mais de 700 aeroportos em 157 países, cobrindo uma 
vasta área do globo (83%), tendo transportado em 2017 um expressivo número de 
600.000 passageiros. 
As Relações Exteriores da euroAtlantic airways,  estão sempre disponíveis para 
confirmar notícias em circulação, oriundas de fontes não identificadas. 
Caetano Pestana 
Director de Relações Exteriores da euroAtlantic airways 
Lisboa, 20 de Setembro 2018 
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. 
  
* Texto não escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico 
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