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COMUNICADO DE IMPRENSA
HELICÓPTERO LIGEIRO DE COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS SOFREU ACIDENTE EM VILA CHÃ

Um helicóptero Ecureuil AS350B3 que integra o dispositivo especial de incêndios florestais sofreu
um acidente, tendo o piloto da aeronave apenas registado escoriações ligeiras.
O aparelho estava empenhado no ataque ao incêndio rural que lavrava em Vila Chã, concelho de
Alijó, distrito de Vila Real, quando o piloto, durante a manobra de enchimento do balde, detetou
um problema neste, tendo iniciado prontamente o despiste das causas da anomalia no seu
funcionamento.
O sinistro teve lugar na margem da albufeira da barragem de Vila Chã, às 15:43 horas.
Logo às 15:50 horas, o GPIAAF foi contactado pela ANPC que participou o sucedido, estando
aquela entidade já a acompanhar o sinistro, fazendo deslocar uma equipa de peritos para o local.
O diretor de manutenção do operador Everjets está também a caminho do local para se inteirar
dos danos na aeronave e proceder ao registo do sucedido.
A Guarda Nacional Republicana isolou a zona do acidente para efeito da preservação dos indícios
e está já a elaborar um relatório sobre o sinistro para posterior envio ao GPIAAF.
Os procedimentos de emergência previstos para responder a este tipo de situações foram
acautelados pelo piloto, tendo sido desligados os circuitos elétricos e de alimentação de
combustível, e saído aquele da aeronave pelos seus próprios meios.
O piloto da aeronave manteve-se consciente e orientado, segundo informação dos meios de
socorro que prontamente acorreram ao local. No entanto, o Gabinete de Prevenção e
Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) deu indicações
para que o piloto fosse transportado ao hospital de Vila Real com vista a avaliação clínica e exames
complementares.
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