
 

 

 

 

 

 

 
 
 

A euroAtlantic airways (EAA) propriedade do fundador e atual Presidente do Conselho 
de Administração | Chaiman Tomaz Metello, está a concorrer aos Air Convention 
Awards, como “Inovação do Ano”, com o FOOT, uma aplicação exclusiva desenvolvida 
internamente através do trabalho de equipa de vários departamentos da EAA (IT 
management, Voo, Despacho, Pilotos). 
 
O FOOT (Flight Ops Onboard Tools) é uma aplicação iOS disponível na AppStore. Foi 
criado como base de apoio para a partilha e gestão, num só local, de toda a 
documentação física necessária para os voos. Foi desenvolvido com dois objetivos em 
mente: centralizar as informações operacionais, tornando-as acessíveis a todos os 
departamentos das Operações de Voo, e reduzir a quantidade de papel usada no 
cockpit. 
 
A aplicação tem três características principais: 

• CHECKLISTS - como a documentação varia entre aviões, cada aparelho tem um 
utilizador para acesso às suas listas de verificação específicas. Os utilizadores que 
não sejam aviões têm acesso a todas as listas de verificação. 

• DOCUMENTS BOX - os manuais pré-descarregados podem ser acedidos offline. 
Cada utilizador tem acesso apenas aos seus manuais e recursos como o airdrop 
possibilitam que os ficheiros sejam partilhados sem uma ligação à Internet. 

• BRIEFINGS - os briefings de voo e as informações meteorológicas distribuídas 
pelo Departamento de Despacho podem também ser descarregadas para a 
aplicação. 

O FOOT está acessível a qualquer colaborador da euroAtlantic através do nome de 
utilizador e senha. O FOOT está integrado na plataforma JUPITER, também criada pelo 
departamento de IT management da EAA, sendo utilizada pela empresa desde 2005.  
 
O FOOT está disponível a qualquer empresa e pode ser adaptado a outras companhias 
aéreas com diferentes tipos de negócio. Tudo o que precisam de fazer é registarem-se 
e carregarem a sua própria documentação. 
https://europe.airconvention.com/awards/ 
 

euroAtlantic airways reduz pegada ecológica 
 

euroAtlantic nos Air Convention Awards concorre ao prémio Inovação do 
Ano 

https://europe.airconvention.com/awards/


 
 
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, 5 de Setembro de 2019 
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