
 

 

 

 

 

 
em setembro euroAtlantic muda horário mais tempo para Turismo e 

negócios na Guiné e Bijagós 
 

“euroAtlantic 20 Anos no coração da Guiné-Bissau”  
 

A companhia portuguesa euroAtlantic airways (EAA) anuncia a patir de 4 de Setembro 
de 2020 a mudança do horário do atual voo semanal para a Guiné-Bissau, com vista a 
oferecer um horário mais confortável para as populações guineense servidas e para o 
tráfego corporate, proporcionando aos agentes do Turismo a oferta de uma maior 
atratividade pelo destino Guiné-Bissau e melhores desempenhos na logística hotelaria 
do arquipélago dos Bijagós. 

 
Horários operados em Boeing B767-300ER (voos MMZ-YU) uma (1) rotação semanal 

 

Saída do Aeroporto Humberto Delgado (LIS) de Lisboa, sexta-feira, 05:55 horas locais 
 

Chegada ao Aeroporto Osvaldo Vieira (OXB) de Bissau, sexta-feira, 09:00 horas locais 
 

Saída do Aeroporto Osvaldo Vieira (OXB) de Bissau, sexta-feira, 12:00 horas locais 
 

Chegada ao Aeroporto Humberto Delgado (LIS) de Lisboa, sexta-feira, 17:15 horas 
locais 

 
O CEO da EAA, Eugénio Fernandes, referindo-se aos  horários que vão entrar em vigor 
a 4 de Setembro afirmou, “os slots que o Aeroporto de Lisboa disponibiliza, não eram 
confortáveis para os nossos clientes a quem desejamos oferecer um bom serviço, com 
os novos horários a EAA vai passar a disponibilizar mais conforto aos seus passageiros, 
vamos facilitar a chegada diurna dos turistas ao destino, permitir ao tráfego gerado 
em Bissau com escala em Lisboa, uma oportunidades de ligações ao final da tarde” 
afirmando ainda “queremos fazer crescer a economia da Guiné-Bissau e do 
arquipélago dos Bijagós, um destino de Turismo natural, ecológico, sustentável a 
apenas quatro horas de voo da Europa, vamos apostar na divulgação de semanas 
exuberantes em comunhão com a vida selvagem, cinco das sete espécies tartarugas 
conhecidas desovam nas praias guineenses. Além da companhia dos golfinhos, 
queremos levar os portugueses a conhecerem os últimos hipopótamos do Mundo de 
água salgado, navegar e mergulhar em aguas calmas, numa moldura de muita floresta 
verde e húmida” referiu Eugénio Fernandes, também Administrador do Operador 
Turístico SONHANDO que à semelhança de outros associados da APVAT distribuem 
pelas agências de viagens, programas para a Guiné-Bissau e os Bijagós, arquipélago 
classificado pela UNESCO reserva ecológica da biosfera. 

A euroAtlantic airways alerta os seus clientes para a ‘obrigatoriedade’ dos passageiros 
a partir dos quatro (4) anos, situação que irá perdurar até à descoberta de uma vacina 



para o novo Cornavirus, deverem apresentar no check-in o teste molecular RT-PCR com 
resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas antes do voo, nos Aeroportos de 
Lisboa e Bissau. 

Os passageiros da euroAtlantic airways nas linhas de África continuam a beneficiar de 
uma poupança extraordinária para as carteiras, transportando duas malas de porão 
com 30 Kgs de bagagem, além de uma com 05Kgs na cabine (total 65 Kgs), muito 
relevante à partida da Europa. A euroAtlantic e STP AIRWAYS compartilham a loja na 
Avenida João XXI, 11D em Lisboa (localizada no mapa entre a Avenida de Roma e a 
Estação do Metro do Areeiro).  
 

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 pelo telefone 707 102  535 ou em www.euroatlantic.pt 
 

Anexo imagens do arquipélago que a UNESCO classificou reserva ecológica da 
biosfera. 
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Para outras informações; 
  
Caetano Pestana 
Diretor de Relações Exteriores 
caetano.pestana@euroatlantic.pt 
  
Lisboa, 13 de Agosto de 2020 
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