
 

 

 

 

 

 
Comunicado do Conselho de Administração da euroAtlantic airways 

relacionado com a sua participação acionista no capital da companhia 
STP AIRWAYS de São Tomé e Príncipe 

 
 

Na sequência da notícia do Jornal Económico de 08 de Junho de 2019 às 19:54h 
referente à operação para São Tomé e Príncipe, amplamente difundida na 
comunicação social nacional e internacional, a euroAtlantic airways vem esclarecer e 
corrigir a informação veiculada: 
  
1/ A euroAtlantic airways é o maior accionista da STP Airways e gestora designada nos 
Estatutos da sociedade; 
  
2/ Desde a constituição da STP Airways que tem sido a euroAtlantic Airways a prestar 
todo o apoio logístico e financeiro, tendo financiado inclusive a tesouraria da 
sociedade, apesar da dívida que o Estado de São Tomé e Príncipe tem para com a 
euroAtlantic Airways há mais de 12 anos, no montante de EUR 625.334,73; 
  
3/ A STP Airways viu estendida a concessão do handling em 2018 por um período de 2 
anos, conforme carta recebida do Governo de São Tomé à data; 
  
4/ Ao contrário do transmitido na notícia, houve incumprimento, mas por parte do 
Estado de São Tomé ao insistir em retirar o handling à STP Airways antes do prazo 
previsto, i.e. 2020; 
  
5/ A euroAtlantic airways, enquanto accionista e gestora, há vários anos que 
recomenda a não separação das atividades aérea e handling. De qualquer forma, se 
os demais acionistas assim o entenderem, está disponível em sair de accionista e 
gestora desde que salvaguardados os seus interesses, com as devidas compensações, 
acrescido do pagamento da dívida de 12 anos do Estado de São Tomé. 
  
6/ Não podemos deixar de referir o impacto comercial negativo na STP Airways que 
esta notícia está a provocar, tendo sido já recebidos inúmeros contactos por parte de 
agências de viagem, operadores turísticos e passageiros que, face à notícia 
enganadora de que a operação terminaria em Outubro, pretendem o reembolso dos 
bilhetes já adquiridos. Convém aqui cabalmente esclarecer que não existe qualquer 
acordo entre o Estado são-tomense e a euroAtlantic airways: o que existe é um 
contrato de aluguer de aeronave (esse sim a terminar em Outubro 2019) entre STP 



Airways e euroAtlantic airways, contrato esse que foi assinado pela gestão da STP 
Airways. A gestão da STP Airways poderia ter alugado outra aeronave se houvesse 
melhores ofertas no mercado; 
  
7/ A STP Airways continuará a voar independentemente de alguma alteração acionista 
que possa ocorrer, é uma marca bem aceite no mercado e que cumpre e continuará a 
cumprir os seus compromissos com os Tour Operadores, Agentes de Viagens e demais 
clientes; 
  
8/ Prestados os devidos esclarecimentos, a euroAtlantic airways remete para fórum 
próprio as matérias referentes à sociedade STP Airways, seus acionistas e gestores; 
  
9/ Como informação final, gostaríamos de realçar o bom entendimento com todos os 
Governos que passaram por São Tomé nos últimos 11 anos. Somente agora, com o 
Governo atual, é que a STP Airways se defronta com este problema e que, poderá ter 
repercussões muitos negativas para a economia do país. 
 
 
 
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  
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
  
Lisboa, 12 de Junho de 2019 
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