
 

 

 

 

 

A I-JET Aviation PT adquire a euroAtlantic airways, um fornecedor 
líder de serviços ACMI 

 

A aquisição transforma a I-JET Aviation PT num dos principais participantes 
da indústria comercial e de wet-leasing para aviões de grande porte e charter 
de jatos comerciais. 
 

LISBOA, 28 de novembro de 2019 – A recém-formada I-JET Aviation PT (I-Jet) 
anunciou hoje a aquisição bem-sucedida da euroAtlantic airways (“euroAtlantic”) a 15 
de novembro por um valor não divulgado. A aquisição, que foi totalmente financiada por 
capitais da I-JET Aviation PT, é a mais recente numa série de movimentos de 
crescimento estratégico recentes, efetuados pela empresa, com vista a responder à cada 
vez maior procura de serviços de aviação ACMI e charter. 
 
Com sede em Portugal e mais de 350 funcionários, a euroAtlantic é um fornecedor líder 
de serviços ACMI, além de voos regulares e serviços charter, operando 9 aviões, 7 dos 
quais wide-body. A aquisição reflete a crença da I-JET no forte desempenho histórico da 
euroAtlantic, bem como nas suas perspetivas de crescimento atraentes, num momento 
em que a oferta de serviços aéreos chave-na-mão tem assumido uma crescente 
importância no setor dos transportes aéreos. 
 
Os proprietários da I-JET, Abed El Jaouni e Jakob Kjellberg da Njord Partners, 
reconhecem a longa história de operações altamente lucrativas e emocionantes 
perspetivas de futuro da euroAtlantic num crescimento vertical dentro da indústria da 
aviação. Falando sobre a aquisição, o Sr. El Jaouni disse: “Temos planos ambiciosos para 
a empresa e planeamos fornecer à companhia e à sua equipa de direção existente todo 
o suporte financeiro e operacional necessário para cumprir esses planos.” 
 
Tomaz Metello, fundador da euroAtlantic, também partilhou os seus pensamentos, 
dizendo: “Ao fim de mais de 25 anos a gerir o negócio, chegou finalmente a altura de 
me retirar e passar a desempenhar um novo papel como membro não-executivo do 
conselho de administração do I-JET Aviation PT. Acredito que a I-JET, com a sua extensa 
experiência em investimentos e no setor da aviação, é o proprietário certo para conduzir 
a empresa para a sua próxima etapa e mais além.” 
 
Para mais informações ou para questões sobre os serviços da I-JET, contacte Maria José Rocha 
por telefone: (351) 924-7337 ou email: mj.rocha@euroatlantic.pt.    
 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 

 

- A I-JET Aviation PT é uma empresa recém-formada de investimentos em aviação, 
fundada por Abed El Jaouni e a Njord Partners. Com esta aquisição, a I-JET Aviation 

PT tornou-se uma das principais empresas comerciais europeias de ACMI/wet-leasing 

para aviões de grande porte e charter de jatos comerciais. 
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- Abed El Jaouni é um empresário da aviação e fundador de várias empresas ligadas ao 

setor.  O Sr. El Jaouni traz consigo uma equipa de pessoas com experiência no setor de 

aviação, em várias funções técnicas, financeiras e de gestão, em empresas como a Atlas 
Air, a Lufthansa, a VistaJet, a GE, a Bombardier e a Mesa Air Lines. 
 

- A Njord Partners é um fornecedor de capital flexível a longo prazo para empresas de 
médio porte na Europa Ocidental. A empresa de investimentos, fundada em 2013, gere 

ativos num valor superior a 500 milhões de euros e investimentos em 14 empresas de 

vários setores, incluindo a aviação e as infraestruturas. A equipa de investimentos da 
Njord Partners é composta por executivos com experiência obtida junto dos líderes de 

mercado mais reconhecidos do mundo em capital privado, crédito alternativo e gestão 
da mudança. 
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