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euroAtlantic airways realiza voos de repatriamento  
de cidadãos afegãos e britânicos 

 
A companhia aérea portuguesa euroAtlantic airways (EAA) está a realizar uma série de 
voos de repatriamento de cidadãos afegãos e britânicos entre Birmingham e o Dubai.  
 
O voo foi fretado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, que confiou a missão à 
euroAtlantic airways, confirmando, assim, a capacidade da companhia aérea de para 
levar a cabo este tipo de operações.  
 
“Os nossos aviões e as nossas tripulações estão preparados para realizar estes voos em 
total segurança. A companhia está equipada para efetuar este tipo de transporte e a 
confiança que nos tem sido depositada é já reconhecida a nível internacional para 
auxiliar nesta e noutras missões.”, destaca Eugénio Fernandes, CEO da euroAtlantic 
airways. 
 
Os aviões utilizados nesta operação são Boeing 767-300ER. Para já, foram realizados dois 
voos, nos dias 22 e 25 de Agosto e a EAA prevê a realização de mais uma série de voos, 
ainda por confirmar. 
 
No total, até o momento, a EAA já transportou mais de 500 cidadãos afegãos e 
britânicos, repatriados na sequência da atual situação que se vive no Afeganistão. 
  
 
euroAtlantic airways 
Fundada por Tomaz Metello, iniciou a sua atividade em 25 de agosto de 1993, tendo adotado as marcas 
Air Zarco e Air Madeira, antes de assumir a atual designação euroAtlantic airways. Eugénio Fernandes é 
o atual CEO da empresa portuguesa, que tem na sua estrutura acionista a empresa internacional I-JET 
Aviation. A companhia aérea realiza qualquer tipo de operação ou serviço, seja charter, lease ou Ad-Hoc 
flights, operando nas mais diversas rotas no Atlântico Norte (EUA e Canadá), Caraíbas, América Central e 
do Sul, África, Médio Oriente, Pacífico, Austrália e Oceânia. A euroAtlantic parte de Lisboa para o mundo, 
já voou para quase 200 países e aterrou em cerca de mil aeroportos. Tem parcerias com as principais 
companhias aéreas internacionais, assegurando rotas comerciais, transportes humanitários e transportes 
especiais para todo o mundo. A empresa é a principal acionista e responsável pela gestão da companhia 
aérea de São Tomé e Príncipe, STP. 
 
 
Para mais informações, 
BDC – Empower to Lead 
Francisco Crujo –  fc@bdc.pt – 93 601 83 35 
Sónia Alves – sa@bdc.pt – 932966430  
 

mailto:fc@bdc.pt
mailto:sa@bdc.pt

