
 

 

 

 

 

 
euroAtlantic ao serviço da STP AIRWAYS realiza novo Voo Sanitário 

direto para São Tomé 
 

companhia portuguesa continua a ligar Lisboa a Capitais Africanas de 
Língua Portuguesa  

 
Um avião português da euroAtlantic airways (EAA) com flâmula nacional, Boeing B767-
300ER, CS-TKR, vai realizar no próximo sábado 20 de junho um Voo Sanitário direto 
para São Tomé e Príncipe. O voo STP-8F501 deixa o Aeroporto Humberto Delgado (LIS), 
pelas 23:05 (horas UTC), 00:05 horas locais. O check-in abre sexta-feira 19 de junho 
pelas 20:05 horário de Lisboa. Os passageiros do voo da STP AIRWAYS são obrigados ao 
uso de máscara cirúrgica na aerogare e durante o voo, como à apresentação de um teste 
ao COVID-19 realizado nos três dias anteriores.  As autoridades de saúde são-tomenses 
determinaram aos passageiros da sua companhia nacional, uma quarentena domiciliária 
de 14 dias que visa a blindagem do arquipélago à pandemia. A chegada ao Aeroporto 
de São Tomé (TMS) está prevista para 05:20 (horas UTC). O regresso a Portugal é feito 
também em voo direto, à semelhança de todos os operados pela STP AIRWAYS entre os 
dois países, prevendo o voo STP-8F502 estimar o Aeroporto de Lisboa (LIS) pelas 13:05 
(horas UTC) 14:05 horas locais do mesmo dia. Mais informações podem ser obtidas 
através do site da STP ARWAYS www.stpairways.st pelo E-mail 
reservationslis@stpairways.st pelos telefones em Portugal 707 10 25 35 do estrangeiro 
(+351) 218 437 040 ou na rede de São Tomé e Príncipe, chamando o número +239 222 
11 60 
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O voo da euroAtlantic para a STP AIRWAYS no âmbito da pandemia do COVID-19 é comandado pelo 
Administrador e Piloto-Chefe Cte. Mário Alvim na imagem 

 
A STP AIRWAYS à semelhança da sua operação regular direta entre Lisboa e São Tomé, 
oferece aos passageiros o benefício extraordinário da euroAtlantic de em voos regulares 
ponto a ponto para destinos em África, poderem usufruir de uma poupança 
extraordinária para as carteiras, transportando duas malas de porão até 30 Kgs de 
bagagem por unidade, além de uma peça com 05Kgs na cabine (total 65 Kgs), muito 
relevante em ligações à partida da Europa. A EAA na atual pandemia do novo 
Coronavirus, continua a apoiar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
no caso do voo para a STP AIRWAYS vai ainda transportar, cerca de 07 toneladas de 
Carga, predominantemente, Humanitária, Médico Hospitalar e Medicamentos. À 
semelhança de outros Voos de Emergência Sanitária no âmbito do COVID-19 os 
passageiros com destino a Lisboa, deverão ser cidadãos europeus, ou detentores de 
residência em território português. 

 
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, 
Cargo e regular, tem por missão, Anytime, Anywhere. 
 
Mais informações em www.euroatlantic.pt 

Para outras informações, 

Caetano Pestana 

Diretor de Relações Exteriores 

caetano.pestana@euroatlantic.pt 
  
Lisboa, 17 de Junho de 2020 
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