
 

 

 

 

 

 
euroAtlantic airways no socorro de Portugal ao país irmão Moçambique 

 

A euroAtlantic airways (EAA) propriedade do fundador e atual Presidente do Conselho 
de Administração | Chaiman Tomaz Metello, tem envolvidos dois (2) ativos da sua frota 
Boeing B767-300ER, no apoio que Portugal está a prestar a Moçambique, depois da 
devastação provocada pelo furacão Idai na região da Beira, com ventos ciclónicos de 
100 Km | hora, trovoadas e chuvas que provocaram o caos, destruição e as cheias mais 
violentas dos últimos anos. Os Boeing B767-300ER da EAA percorrem a distância entre 
o Aeroporto Humberto Delgado (LIS) e o Aeroporto da Cidade da Beira (BEW), obra 
inaugurada em 1952 num voo Lisboa de nove horas e vinte e cinco minutos (09:25) 
podendo transportar, entre Passageiros e Carga, trinta e três (33) toneladas. Um dos 
aviões parte ao serviço do Ministério da Administração Interna | Autoridade Nacional 
da Proteção Civil.   
 
O Presidente do Conselho de Administração e Chairman da EAA, Tomaz Metello, sobre 
as duas operações da sua companhia, com destino a Moçambique afirmou “dei 
instruções aos Comerciais da euroAtlantic para que as cotações, cobrissem apenas 
custos variáveis, independente dos nossos aviões, terem ainda de descer ao Maputo 
para abastecer”, referindo a seguir, “tomei esta decisão como moçambicano, tenho-
me lembrado nestes dias, dos meus amigos de infância na Beira” referindo a concluir 
“… dos meus amigos da escola Luis de Camões na Beira e nossa professora, D. Alda 
Almeida”, disse o empresário Tomaz Metello, fundador da EAA, que também realizou 
um investimento em Moçambique na Air Plus uma companhia local de voos internos. 
 
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  
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