
 

 

 

 

 

companhia STP AIRWAYS reabre escritório em Lisboa voos em code-
share com a euroAtlantic 

 
A companhia STP AIRWAYS de São Tomé e Príncipe informa o mercado e a comunidade 
são-tomense em Portugal, como   os seus clientes e público em geral, já ter reaberto a 
sua loja de vendas na Avenida João XXI, 11D em Lisboa, (entre a Avenida de Roma e a 
Estação do Metro do Areeiro). A STP AIRWAYS esclarece ainda, que o acesso ao interior 
da loja está sujeito ás regras preventivas do combate à pandemia do COVID-19, 
encontrando-se a laborar em horário reduzido.   

 

horário de segunda a sexta-feira das 10:00 ás 13:00 e das 14:00 ás 17:00 
horas 

 
A STP AIRWAYS de São Tomé retomou no dia 03 de julho de 2020 as ligações regulares 
diretas entre São Tomé e Príncipe e Portugal, em voos operados com aeronaves da 
euroAtlantic Airways (EAA), em regime de code-share, realizando uma (1) frequência 
semanal às sextas feiras. A companhia portuguesa EAA é acionista e gestora da 
companhia são-tomense, conjuntamente com o Estado de São Tomé e Príncipe e um 
terceiro investidor privado. A EAA membro Associação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo, APAVT, vem disseminado no seio dos Agentes de Viagens nacionais 
e no setor e rede do Turismo a marca STP AIRWAYS, promovendo o cartão postal 
“Paraíso do Equador“ no mercado emissor português e europeu. 

 
Voo STPAIRWAYS 8F507 code-share com euroAtlantic – Lisboa (LIS) São Tomé (TMS) 

06:00h - 10:50h* 
                                                                                             
Voo STPAIRWAYS 8F508 code-share com euroAtlantic – São Tomé (TMS) Lisboa (LIS) 

13:25h - 20:35h* 
 

*horas locais 
 
O posicionamento da STP AIRWAYS (STP) de marca do coração para o consumidor são-
tomense, é retribuído aos clientes, com as condições únicas que os Boeing B767-300ER 
da EAA permitem. À semelhança dos voos regulares da euroAtlantic para a Guiné-Bissau 
a STP em voos intercontinentais, oferece um benefício extraordinário em voos de e para 
África. Os passageiros beneficiam de uma poupança extraordinária para as carteiras, 
podendo transportar duas malas de porão com 30 Kgs de bagagem, além de uma peça 
com 05Kgs na cabine (total 65 Kgs), muito relevante à partida da Europa. 



A STP AIRWAYS alerta os seus clientes que até à descoberta de uma vacina para o novo 

Cornavirus, existem novos caminhos  para se viajar com segurança, regras que as 
companhias aéreas, viram-se obrigadas adotar. Os passageiros dos voos STP a parir dos 
quatro (4) anos, são obrigados a apresentar um teste COVID-19 realizado 72h antes da 
partida e ao uso de máscara cirúrgica na aerogare e durante o voo, devendo possuir 
um stock que lhes permita a mudança ao fim de quatro (4) horas. A chegada a São Tomé, 
estão sujeitos a uma triagem térmica. O estado de São Tomé e Príncipe, com o apoio da 
Organização  Mundial da Saúde (OMS), está a ser um notável exemplo nos controlos de 
fronteira e no combate a pandemia.  

Mais informações: pelo telefone 707 102 535 ou em www.stpairways.st 
 

Para outras informações; 
  
Caetano Pestana 
Diretor de Relações Exteriores 

caetano.pestana@euroatlantic.pt 

  
Lisboa, 21 de Janeiro de 2020 
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