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euroAtlantic airways realiza ligação Lisboa-Díli  
no dia 6 de setembro com transporte de vacinas  

contra a Covid-19 e medicamentos 
 
 
A companhia aérea portuguesa euroAtlantic airways (EAA) vai operar em 6 e 8 de 
Setembro o sexto voo entre Portugal e Timor-Leste, desde o início da pandemia, com a 
comercialização do seu operador ‘Sonhando’. 
 
Este voo especial que liga Lisboa a Díli com uma paragem técnica no Dubai e que será 
realizado por um Boeing 767-300ER, irá transportar para Timor-Leste cerca de uma 
tonelada de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros português. “Os nossos aparelhos e as nossas tripulações estão preparados 
para o transporte específico de vacinas, podendo os aviões da EAA recorrer a 
equipamento especial de frio específico, em caso de necessidade”, explica Eugénio 
Fernandes, CEO euroAtlantic airways. 
 
O Boeing 767-300ER da EAA fará também o transporte de medicamentos e bens de 
primeira necessidade e disponibiliza ainda espaço para outro tipo de carga, estando por 
outro lado a decorrer a venda de bilhetes para passageiros que pretendam fazer esta 
ligação no Boeing 767-300ER da EAA. 
 
Estes voos da EAA têm sido o principal elo de ligação de Timor-Leste com o Ocidente 
durante estes 16 meses. A ligação com aviões da EAA representa o único voo direto 
entre Lisboa e Díli e permite o transporte de 46kgs de bagagem. 
 
Em todos os voos verificou-se o transporte de apoio humanitário gratuito, desde 
grandes quantidades de livros para o Projeto CAFE, até às vacinas COVID-19, passando 
por muitos medicamentos e outros materiais que foram sendo solicitados. 
 
A EAA já repatriou muitos timorenses, incluindo dezenas de médicos que tinham 
terminado as suas especializações em Cuba, no Brasil e até na Coreia do Sul. Muitos 
desses timorenses não eram residentes em Portugal, mas em diversos países, como, por 
exemplo, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Grécia, França, Espanha, Itália, EUA, Chile, Cuba 
e Brasil. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
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. 
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