
 

 

 

 

 

 
competências da companhia portuguesa euroAtlantic reconhecidas 

internacionalmente 
 

em plena crise do COVID-19 repatria migrantes do Níger para o Malí 
 

A companhia portuguesa euroAtlantic airways (EAA) nas próximas horas vai repatriar 
migrantes da República do Níger, Aeroporto Diori Hamani (NIM) de Niamey a capital 
localizada no sudoeste do país, para a República do Mali, Aeroporto de Modibo Keita 
(BKO) que serve a capital Bamako. A euroAtlantic vai deslocar para esta região da África 
Ocidental, um equipamento Boeing B767-300ER (matrícula nacional CS-TKT), não sendo 
esta a primeira que opera na região. A EAA refira-se, para esta área geográfica, já tem 
realizado missões de projeção e retração de tropas das Nações Unidas (UN), 
nomeadamente das Forças Armadas Portuguesas. 
 
A operação da euroAtlantic airways visa repatriar refugiados migrantes, foi solicitada 
por uma empresa internacional, líder em fretamentos aéreos nos quatro continentes. O 
Níger com uma dimensão de quase 1 270 000 km², tem mais de 75% de sua área coberta 
pelo deserto do Saara. No último domingo (01 de junho) o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), citado por uma agência de notícias 
francesa, divulgou que um campo de acolhimento de refugiados malianos (20.000) em 
Intikane, na zona ocidental país, tinha sido atacado e três pessoas foram assassinadas. 
O avião português após desembarcar os passageiros no Aeroporto de Bamako (BKO) 
regressa ao Aeroporto Humberto Delgado (LIS) de Lisboa, base da companhia. 
 
Sobre a euroAtlantic Airways (1993); todos os seus equipamentos são de origem 
americana e estão registados na Autoridade Nacional de Avião Civil (ANAC) opera com 
Boeing B777-200ER, Boeing B767-300ER, Boeing B737-800NG em 84,5% dos países do 
Mundo. A marca euroAtlantic é especializada em transporte aéreo ACMI, Charter e 
regular, tem por missão, Anytime, Anywhere. 

Mais informações em www.euroatlantic.pt 
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