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PREFÁCIO || FOREWORD
O Gabinete de Prevenção e Investigação de
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes
Ferroviários (GPIAAF) é o organismo do Estado
Português que tem por missão, entre outras,
investigar os acidentes, incidentes e outras
ocorrências relacionadas com a segurança da
aviação civil e dos transportes ferroviários,
visando a identificação das respetivas causas,
bem
como
elaborar
e
divulgar
os
correspondentes relatórios.

The Office for the Prevention and Investigation of
Accidents in Civil Aviation and Rail (GPIAAF) is the
Portuguese State body with the mission of
investigating accidents, incidents and other
occurrences related to the safety of civil aviation
and rail transportation, in order to identify their
respective causes, as well as to produce and
disseminate the corresponding reports.

No exercício das suas atribuições, o GPIAAF
funciona de modo inteiramente independente
das autoridades responsáveis pela segurança, de
qualquer entidade reguladora da aviação civil e
do transporte ferroviário e de qualquer outra
parte cujos interesses possam colidir com as
tarefas que estão confiadas ao Gabinete.

In the exercise of its functions, GPIAAF is fully
independent from any authority responsible for
safety and the regulation of civil aviation and rail
transportation, as well as from any other party
whose interests may conflict with the tasks
assigned to this Office.

A investigação de segurança é um processo
técnico conduzido com o único propósito da
prevenção de acidentes o qual inclui a recolha e
análise da informação, a determinação das
causas e, quando apropriado, a formulação de
recomendações de segurança.

Safety investigation is a technical process
conducted only for the purpose of accidents
prevention and comprises the gathering and
analysis of evidences, in order to determine the
causes and, when appropriate, to issue safety
recommendations.

Em conformidade com o Anexo 13 à Convenção
sobre Aviação Civil Internacional, Chicago 1944,
com o Regulamento (UE) n.º 996/2010 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de
20/10/2010, e com o n.º 3 do art.º 11º do
Decreto-lei n.º 318/99, de 11 de agosto, a
investigação e o relatório correspondente não
têm por objetivo o apuramento de culpas ou a
determinação de responsabilidades.

In accordance with Annex 13 to the International
Civil Aviation Organisation Convention (Chicago
1944), EU Regulation No. 996/2010 from the
European Parliament and Council (20th OCT 2010)
and article 11, No. 3 of Decree-Law nr. 318/99
(11th AUG 1999), it is not the purpose of any
safety investigation process and associated
investigation report to apportion blame or
liability.

Nos termos do n.º 4 do art.º 16.º do Regulamento
(UE) n.º 996/2010, e em conformidade com as
secções 6.3 e 6.4 do Anexo 13 à Convenção sobre
Aviação Civil Internacional, o GPIAAF remeteu,
para obtenção de comentários, uma versão
preliminar do relatório final às seguintes
entidades:

According to section 16.4 of Regulation (EU)
996/2010 and to sections 6.3 and 6.4 of Annex 13
to the Convention on International Civil Aviation,
GPIAAF has sent a draft version of the final report
seeking comments from the following entities:

- Operador
- ANAC (PT)
- EASA (EU)
- BEA (FR)
Foram recebidos comentários da EASA e do BEA,
os quais foram devidamente analisados e,
quando aceites, integrados no texto do presente
relatório final.

-

Operator
ANAC (PT)
EASA (EU)
BEA (FR)

GPIAAF received comments from EASA and BEA,
which were duly analysed and, if accepted,
integrated into the text of this final report.
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NOTA IMPORTANTE:

IMPORTANT NOTE:

Este relatório foi preparado, somente, para
efeitos de prevenção de acidentes. O seu uso
para outro fim pode conduzir a conclusões
erradas.

The only aim of this report is to collect lessons
which may help to prevent future accidents. Its
use for other purposes may lead to incorrect
conclusions.

Notas para o Leitor:

Notes to the Reader:

Neste relatório, a representação das unidades e
números é feita em conformidade com o Sistema
Internacional de Unidades (SI), com o disposto
nas normas da série ISO/IEC 80000 e com a
norma portuguesa NP 9:1960. Nos casos
especiais, em que outra unidade seja
correntemente utilizada no meio aeronáutico,
esta será indicada acompanhada da sua
correspondência no SI.

In this report units and numbers are normally
represented accordingly to the International
System of Units (SI), to the criteria in the
ISO/EIC 80000 series standards and to
Portuguese norm NP 9:1960. In special cases
where a different unit is commonly used in the
aeronautical sector, this will be preferably
indicated, with the corresponding equivalence to
SI.

Sempre que relevante, as abreviaturas,
acrónimos e termos técnicos são explicados no
glossário.

When relevant, abbreviations, acronyms and
technical terms are explained in the glossary.

Este relatório é publicado em duas línguas,
português e Inglês. Em caso de discrepâncias
entre as duas versões, o texto em Português tem
prevalência.

This report is published in two languages,
Portuguese and English. In the event of any
discrepancy between these versions, the
Portuguese text shall prevail.
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Tipo de evento || Type of event

TURB, LOC-I
OCORRÊNCIA || OCCURRENCE
Data || Date

Hora || Time

Local || Location

Coordenadas || Coordinates

08 AGO 2015

13:05 UTC

Lugar do Côto, Arcos de Valdevez, Portugal

41°49'9.27"N 8°31'17.41"W

AERONAVE || AIRCRAFT
Aeronave || Aircraft

N.º de série || Serial Nr.

Eurocopter AS350 B3

3699

Matrícula || Registration

CS-HIA

Categoria || Category

Operador || Operator

Helicóptero || Helicopter

Everjets

VOO || FLIGHT
Origem || Origin

Destino || Destination

Base dos bombeiros de Arcos de Valdevez ||
Arcos de Valdevez Firefighters Base

Base dos bombeiros de Arcos de Valdevez ||
Arcos de Valdevez Firefighters Base

Tipo de voo || Type of flight

Tripulação || Crew

Passageiros || Passengers

Combate a incêndio || Fire Fight
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Fase do voo || Phase of flight

Aterragem fora de aeródromo || Landing outside of
aerodrome

Condições de luminosidade || Lighting conditions

Diurno || Daylight

CONSEQUÊNCIAS || CONSEQUENCES
Lesões || Injuries

Tripulação || Crew

Passageiros || Passengers

Outros || Other

Fatais || Fatal

0

0

0

Graves || Serious

0

0

0

Ligeiras || Minor

1

1

0

Nenhuma || None

0
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0

Danos na aeronave || Aircraft damage

Outros danos || Other damage

Destruída || Destroyed

Nenhuns || None

No regresso de uma missão, o piloto do
helicóptero Eurocopter AS 350 B3, matrícula CSHIA de combate aos incêndios com 5 ocupantes
do corpo de intervenção da Guarda Nacional
Republicana a bordo, avistaram o que lhes
pareciam ser incendiários a atear fogo numa
encosta junto à localidade de Lugar do Côto. Após
uma rápida conversa com os passageiros, o piloto
decidiu aterrar o helicóptero num terreno
montanhoso próximo com o objetivo de
perseguirem os alegados incendiários. Na
manobra de aproximação e aterragem, o piloto
perdeu o controlo da aeronave, embatendo com
intensidade no solo e causando danos estruturais
significativos à aeronave.

On the return of a mission, the pilot of a
Eurocopter AS 350 B3 fire-fighting helicopter,
registration CS-HIA, with five occupants of the
National Republican Guard intervention corps,
sighted what they thought were arsonists setting
a fire on a hill near Lugar do Côto village. After a
quick conversation with the passengers, the pilot
decided to land the helicopter on nearby
mountainous terrain in order to chase the
supposed incendiaries. In the approach and
landing manoeuvre, the pilot lost control of the
aircraft, touched hard on the ground, causing
extensive structural damage to the helicopter.

18/ACCID/2015
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Tipo de ocorrência || Occurrence type
TURB: Voo em condições de ar turbulento

TURB: Turbulence encounter

LOC-I: Perda de controlo em voo

LOC-I: Loss of Control In-flight

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Glossário || Glossary

GLOSSÁRIO || GLOSSARY

ACFT

Aeronave || Aircraft

ANAC

Autoridade Nacional da Aviação Civil || National Civil Aviation Authority

ATC

Controlo de tráfego aéreo || Air Traffic Control

CMA

Centro de Meios Aéreos || Aerial support coordination centre

CPLH

Licença de Piloto Comercial de Helicópteros || Commercial Helicopter License

EASA

Agência Europeia para a Segurança da Aviação || European Aviation Safety Agency

FH

Horas de voo || Flight hours

fps

Pés por Segundo || Feet per Second

ft

Pé ou Pés (unidade de medida) || Feet (dimensional unit)

g

Aceleração da Gravidade (9,81 m/s2) || Acceleration due to Earth’s gravity

GPIAAF

Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes
Ferroviários || Office for the Prevention and Investigation of Accidents in Civil Aviation and
Rail

GIPS

Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro || Aids and Protection Intervention Team

hPa

Hectopascal

ICAO

International Civil Aviation Organization

INAC

Instituto Nacional de Aviação Civil, atual ANAC

kt

Nó (= 1 milha náutica/hora = 1,852 km/h) || Knot (= 1 NM/hour = 1,852 km/h)

METAR

Comunicado Meteorológico de Rotina || Meteorological Aerodrome Report

MTOW

Peso máximo de descolagem || Maximum takeoff weight

MZFW

Peso máximo zero combustível || Maximum zero fuel weight

PIC

Piloto Comandante || Pilot In Command

SIA

Gabinete de Investigação de Segurança || Safety Investigation Authority

TSN

Tempo desde novo || Time Since New

TSO

Período de tempo desde grande inspeção || Time Since Overhaul

UTC

Tempo Universal Coordenado || Universal Time Coordinated

VMC

Condições Meteorológica Visuais || Visual Meteorological Conditions

VEMD

Ecrã de monitorização do veículo e motor || Vehicle and Engine Management Display
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RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Informação factual || Factual information

1. INFORMAÇÃO FACTUAL || FACTUAL INFORMATION

1.1. História do voo || History of the flight
Após ter realizado 2 voos na manhã de
08 AGO 2015, o piloto do helicóptero Eurocopter
AS 350 B3, matrícula CS-HIA, estava a regressar
ao CMA de Arcos de Valdevez para a pausa
aproveitando para almoçar. Imediatamente após
aterrar recebeu ordens das operações do CMA
para descolar de imediato e cumprir com uma
nova missão.

After performing 2 firefighting missions in the
morning of 08 AUG 2015, the pilot of the
helicopter Eurocopter AS 350 B3, registration CSHIA, was returning to CMA of Arcos de Valdevez
firefighting base for lunch break. Immediately
after landing, the CMA operations ordered to
take off again and proceed to a new mission.

A meteorologia do dia caracterizava-se por céu
limpo, visibilidade superior a 10 Km, temperatura
do ar 29 ˚C e uma atmosfera turbulenta.

The weather of the day was characterized by
clear skies, visibility of 10 km or more, air
temperature 29 ° C and a turbulent atmosphere.

Depois de descolar com cinco elementos do GIPS1
a bordo, o piloto recebeu novas instruções, neste
caso, para abortar a missão assignada e iniciar o
combate a um outro fogo num ponto cujas
coordenadas geográficas lhe foram transmitidas
por rádio.

After taking-off with five GIPS1 elements onboard, the pilot received new orders to cancel the
previous assigned mission and proceed to a new
fire firefighting mission instead, on geographical
coordinates received by radio.

O piloto alterou o rumo dirigiu-se para o novo
objetivo, combateu o fogo, efetuando duas
largadas de água. Depois de ter recolhido a
brigada dos cinco elementos do GIPS, já no
regresso ao CMA de Arcos de Valdevez, foram
avistados 2 homens junto à localidade de Lugar
do Côto que, segundo declarações dos ocupantes
da aeronave, lhes pareciam ser os incendiários
responsáveis pelos fogos na zona que, de acordo
com as mesmas declarações, “estava toda a
arder”.

The pilot then changed his heading to the new
destination, attacked this fire launching water for
2 times over it. After having recovered the
brigade of 5 GIPS elements, and on his way
returning to Arcos de Valdevez firefighting base,
two men were reported to have been spotted by
the helicopter occupants, near Lugar do Côto
who seemed to be the ones who were setting the
fires in that region which, at the time had “fires
everywhere”, according to the same statements.

O piloto depois de consultar o chefe da brigada
que levava a bordo, efetuou uma trajetória em
volta descendente de 360° no local, com o
objetivo de confirmar se os homens avistados
eram efetivamente os incendiários. Entretanto
elegeu nas proximidades o local que lhe parecia
ter as melhores condições para aterrar, com o fim
de abordar os supostos incendiários.

The pilot, having consulted with the head of the
brigade on board, made a 360 ° downward
trajectory to confirm that the two men were
actually the arsonists. In the meantime, he chose
in the nearby a place, which seemed to him to
have the best conditions to land, in order to
approach the supposed incendiaries.

Posicionou então o helicóptero para a aterragem
no local escolhido, numa direção contra o vento

The pilot then positioned the helicopter to land
head wind, in a site that appeared not to have

GIPS – Grupo de Intervenção, proteção e socorro da GNR, treinados para intervenção primária de combate aos incêndios,
normalmente aerotransportada || National Republican Guard Aids and Protection Intervention Team, trained for primary fire
fighting intervention, usually airborne.
1
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e que aparentava não ter obstáculos na trajetória
de aproximação ou para a posterior descolagem.

obstacles on both trajectories, approaching and
on the way out.

De acordo com as declarações do piloto, na
aproximação final, já bem perto do ponto
escolhido para aterrar, este apercebeu-se pela
reação do helicóptero de que estava a voar em ar
turbulento e quente, e que estando a voar
próximo da massa máxima, a razão de descida era
superior à desejada. Tentou então borregar, mas
por já estar muito baixo e mantendo uma razão
de descida significativa, não conseguiu evitar
bater com o patim esquerdo no solo.

According to the pilot's statements, in the final
approach, very close to the chosen point to land,
he perceived the helicopter reaction that he was
flying in turbulent and hot windy air, and by flying
near the maximum allowed mass, the rate of
descent was higher than desired. He tried to go
around, however due to low height and
maintaining a significant rate of descent, he could
not avoid hitting the terrain with the left skid.

Durante o contacto com o solo as pás do rotor
principal desenvolveram um movimento
descendente e cortaram a cauda e o veio que
conecta o motor ao rotor de cauda. Sem o
controlo de anti-torque provido pelo rotor de
cauda, o helicóptero rodou sobre si mesmo, em
direção oposta à do rotor principal. Este
movimento conduziu a aeronave a uma
imobilização sobre o seu lado esquerdo, numa
estrada em asfalto, próxima do ponto de
contacto inicial. A extensão dos danos classifica a
aeronave como destruída.

During the ground contact, the main rotor blades
flexed down and chopped the tail boom and the
drive shaft that connects the engine to the tail
rotor. Without the anti-torque control provided
by the tail rotor, the helicopter starts to spin in
the opposite direction of the main rotor. This
movement led the aircraft rest on its left side, on
an asphalt road, near the initial point of contact.
The extent of damage classifies the aircraft as
destroyed.

O piloto e os cinco elementos da brigada GIPS
conseguiram sair do helicóptero pelos próprios
meios.

Both the pilot and the brigade of 5 fire fighting
men were able to escape the aircraft by
themselves.

Apesar da violência do último embate, apenas o
piloto e o chefe da brigada sofreram ferimentos
ligeiros, que foram prontamente tratados.

Despite of the crash violence, only the pilot and
the head of the firefighting brigade suffered
minor injuries, which were medically assisted.

Não foram recolhidos depoimentos de outras
testemunhas oculares para além do piloto e os
seus 5 passageiros.

No eyewitness statements were collected, unless
the Pilot himself and his 5 passengers.

1.2. Lesões || Injuries to persons

Lesões || Injuries

Tripulantes || Crew

Passageiros || Passengers

Outros || Others

Mortais || Fatal

0

0

0

Graves || Serious

0

0

0

Ligeiras || Minor

1

1

N/A

Nenhumas || None

0

4

N/A

TOTAL

1

5

0
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1.3. Danos na aeronave || Damage to aircraft
O contacto com o solo foi sobre a parte frontal do
patim esquerdo do helicóptero, que torceu e
partiu. A estrutura da cabine exibia danos
significativos, consistentes com uma trajetória
vertical descendente e atitude de nariz em baixo.

The helicopter hit the ground first with the
frontal part of the left skid, that got bent
backwards and broken off. The cockpit structure
exhibited significant damages, consistent with a
vertical trajectory and nose down impact.

Durante o contacto com o solo e devido à inércia,
as pás do rotor principal desenvolveram um
movimento descendente atingindo a cauda e o
veio de transmissão, tendo como consequências
a rotura da cauda e separação do rotor de cauda,
bem como o estabilizador vertical, o que
conduziu a uma falha estrutural completa.

During the ground contact, due to inertia, the
main rotor blades developed a downward
movement and chopped the tail and the drive
shaft, resulting in tail rupture and separation of
the tail rotor and vertical stabilizer, which led to
a complete structural failure.

O rotor de cauda, agora com a seção traseira da
cauda separada da aeronave, é atingindo por
uma das pás do rotor principal, que acabou por
cortar uma das pás do rotor de cauda pelo bordo
de fuga.

The tail rotor, with the tail section now separated
from the aircraft, got struck by one the main rotor
blades, effectively cutting one of the tail rotor
blades trail edge.

Com a separação do rotor de cauda do
helicóptero o piloto perdeu o controlo direcional,
levando à destruição completa da cabeça e pás
do rotor principal quando estas embateram no
solo com o motor ainda em funcionamento.

With the tail rotor separation from the helicopter
the pilot lost the directional control, leading to a
complete destruction of the main rotor head and
main blades when they hit the ground with the
engine still running.

No final a aeronave rolou e imobilizou-se sob o
seu lado esquerdo apoiada em algumas pedras, o
que causou ainda mais danos à cabine. Os
destroços ficaram espalhados por cerca de 40
metros em torno do local do acidente.

In the end, the aircraft rolled over and laid on its
left side over some rocks, which caused further
damages to the cockpit. The wreckage parts were
spread 40 meters around the crash site.

Figura 1 || Figure 1
Posição final da aeronave || Final aircraft position
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1.4. Outros danos || Other damage
Não se registaram outros danos.

There were no records of other damages.

1.5. Tripulação técnica de voo || Flight crew
O piloto, de nacionalidade portuguesa e 30 anos
de idade, era detentor da licença de piloto
comercial de helicópteros nº PT.FCL. Nº C 604H,
tinha a qualificação tipo do Eurocopter AS 350 B3
(Type Rating). O seu Certificado Médico estava
válido e sem limitações.

The pilot, of Portuguese Nationality, 30 years old,
male, was a helicopter commercial pilot license
holder with the number PT.FCL. C604H and a
Eurocopter AS 350 B3 type rating holder. His
medical certificate was valid and without
limitations.

PILOTO || PILOT

DETALHES PESSOAIS || PERSONAL DETAILS
Nacionalidade || Nationality
Idade || Age

PT
30 anos || 30 years old

LICENÇA DE TRIPULANTE TÉCNICO || FLIGHT CREW LICENCE
Tipo || Type:
Data de Emissão Inicial || Date of Initial Issue:
Entidade Emissora || Issuing Authority:
Data do Último Exame Médico || Last Medical Exam Date:
Limitações || Limitations:

CPL(H)
2015-06-24
ANAC-PT || ANAC-PT
2015-04-15
Em voo (ao serviço) ||
In flight (on duty)

EXPERIÊNCIA DE VOO || FLIGHT EXPERIENCE
Horas de voo totais || Total flight hours:
Últimos 90 dias|| Latest 90 days:
Últimos 28 dias || Latest 28 days:
Últimos 7 dias || Latest 7days:
Últimas 24 horas || Latest 24 hours:

1203h
46h
38h (56h)
22h (26h)
6h (8h)

Na semana do acidente, o piloto esteve ao
serviço 26 horas e, destas, totalizou 22 horas de
tempo de voo. Nas últimas 24 horas o piloto
efetuou 8 horas de tempo de serviço e, destas, 6
horas em voo.

On the week of the accident, the pilot performed
26 hours of duty time and, from those, 22 hours
of flight time. On the last 24 hours, the pilot
performed 8 hours of duty time and, from those,
6 hours of flight time.

O piloto efetuou voos durante o decorrer do
período da manhã do dia do acidente, não tendo
feito pausa para período de almoço dado que,
após aterrar, teve indicações para descolar
novamente com carácter de urgência.

The pilot flew during the morning period of the
accident day, not having stopped for the lunch
period given that, after landing, he received
orders to take-off again to another urgent
mission.

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Informação factual || Factual information

1.6. Informação sobre a aeronave || Aircraft information
Referência || Reference

Aeronave || Airframe

Motor || Engine

Fabricante || Manufacture

Eurocopter SAS

Turbomeca

Tipo/Modelo || Type/Model

AS350 B3

Arriel 2B1

N.º de Série || Serial Nr

3699

22390

Ano de construção || Year of construction

2003

2003

Tempo desde Novo || TSN

3421h

3421h

Data da última Inspeção || Last Insp. Date

06-JUN-2015

06-JUN-2015

1.6.1. Características Gerais da Aeronave || Aircraft Generic Characteristics
O fabricante do modelo do helicóptero AS350, a
Eurocopter, foi adquirida pela Airbus e
renomeada de Airbus Helicopters em 2014.
Como consequência, o modelo de helicóptero
AS350 foi também comercialmente renomeado
H125. O presente relatório refere-se ao nome
original Eurocopter AS350, pois este é o nome
pelo qual a aeronave foi certificada na entrada ao
serviço.

Eurocopter, as manufacturer of AS350 helicopter
model, was acquired by Airbus and renamed to
Airbus Helicopters in 2014. As of consequence,
the AS350 helicopter model was renamed H125.
This report refers to the original Eurocopter
AS350 name, as this was the type certificate
name when entry into service.

O AS350 é um helicóptero multimissão muito
bem-sucedido, com mais de 4000 unidades
produzidas desde 1975, sendo utilizado por
autoridades policiais, captação de imagens,
transporte executivo e médico, combate a
incêndios, entre outros tipos de missões.

The AS350 is a very successful multi-mission
helicopter, with more than 4000 units produced
since 1975, being used for law enforcement,
news reporting, executive and medical transport,
firefighting, among many other mission types.

Em Portugal o AS350 é o principal modelo de
helicóptero utilizado no combate a incêndios,
com uma média anual de 25 aeronaves do
mesmo modelo a participar neste tipo de
operação.

In Portugal, the AS350 is the main helicopter type
used on firefighting operations, with a yearly
average of 25 units of the same model
participating on this kind of operation.
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Figura 2 || Figure 2
Três vistas do helicóptero || Helicopter three view

A variante B3 é uma versão modernizada, com
um motor muito mais potente e controlado
digitalmente, que aumentou a capacidade de
carga máxima do AS350.

The B3 variant is a modernized version, with a
much more powerful and digitally controlled
engine, that increased the maximum payload of
the AS350.

A configuração padrão de um AS350 B3 permite
transportar um piloto e 5 passageiros, com massa
máxima de descolagem (MTOW) de 2250 Kg, e
uma carga externa máxima de 1400 Kg.

The AS350 B3 standard configuration can carry a
pilot plus 5 passengers, with a maximum take-off
weight (MTOW) of 2250 Kg, and a maximum
external load of 1400 Kg.

1.6.2. Certificação || Certification
Este modelo de aeronave é certificado pela EASA
para operar na EU, o helicóptero CS-HIA possuía
um certificado de navegabilidade válido no
momento do acidente, emitido pelo INAC.

The aircraft model is certified by EASA to operate
in the EU, and the CS-HIA aircraft had a valid
certificate of airworthiness at the time of the
accident, issued by INAC.

1.6.3. Navegabilidade e Manutenção || Airworthiness and Maintenance
Da documentação da aeronave foi possível
evidenciar
que
estava
em
condição
aeronavegável, devidamente mantida pelo
operador, durante a campanha de combate aos
incêndios florestais e de acordo com as
especificações das partes M e 145 dos
regulamentos da EASA.

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

The aircraft documentation showed that it was in
airworthy condition. Properly maintained by the
operator, during the firefighting season contract,
and in accordance with EASA regulations, part M
and 145.

Informação factual || Factual information

1.6.4. Massa e Centragem || Weight and Balance
O cálculo e registo da folha de “Massa e
Centragem” é um procedimento obrigatório
antes de cada voo, e o operador seguia esse
procedimento.

The calculation and record of “mass and balance”
is mandatory for every flight, and the operator
follow-it.

Aplicando a massa do tripulante e do combustível
na folha de massa e centragem do helicóptero
verifica-se que este se encontrava dentro do seu
envelope de voo tanto à descolagem como no
momento do embate com o solo.

Applying the crew and fuel mass on the mass and
balance sheet of the helicopter, we can confirm
that its centre of gravity was within the
respective flight envelope both on take off and on
landing.

Figura 3 || Figure 3
Cálculo da massa e centragem || Mass and balance computation
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1.7. Informação meteorológica || Meteorological information
METAR LPPR 081300Z 32009KT 290V360 CAVOK 25/14 Q1020=
A estação meteorológica com informação
aeronáutica mais próxima era o Aeroporto do
PORTO (LPPR), cujas condições indicavam céu
sem nuvens e alta visibilidade, com vento de 9kt
predominantemente do Norte.

The nearest meteorological station with
aeronautical information was PORTO Airport
(LPPR), which weather conditions indicated a
clear sky and high visibility, with 9kt wind coming
mostly from the North.

A estação meteorológica, não aeronáutica, mais
próximo ao local do acidente, em Ponte de Lima,
registou condições de vento 7kt vindo do Norte,
com rajadas de 6 a 12 kt.

The closest, non-aeronautical, meteorological
station to the crash site, in Ponte de Lima,
recorded wind conditions of 7kt coming from the
North, with gusts from 6 to 12 kt.

O reporte das condições climáticas percebido
pelo piloto no decorrer do dia, fora de vento
intenso com rajadas fortes.

The pilot reported he felt weather conditions,
during the day operations, of strong winds and
gusts.

Adicionalmente é de admitir turbulências
significativas próximo ao solo relativamente à
movimentação da massa de ar devido à orografia
do terreno.

Additionally, turbulence is expected to occur on
some locations close to the ground due to the
terrain orography.

1.8. Ajudas à navegação || Aids to navigation
Não aplicável.

Not applicable.

1.9. Comunicações || Communications
O helicóptero não estava a operar em espaço
aéreo controlado por ATC, no entanto esteve em
contacto rádio com a sua base em Arcos de
Valdevez.

The helicopter was not operating under ATC
controlled airspace, but kept radio contact with
its base of operations in Arcos de Valdevez.

1.10. Informação do aeródromo || Aerodrome information
O acidente ocorreu fora de um aeródromo, na
zona elevada em terreno montanhoso que não
foi preparado para aterragens.

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

The accident occurred outside of an aerodrome
on top of a mountain on a very hilly terrain that
has not been prepared for landings.

Informação factual || Factual information

Vento || Wind

Posição final ||
Final Position
Primeiro embate ||
First impact
Figura 4 || Figure 4
Local do acidente e perfil do terreno em relação ao vento || Accident location and terrain profile in ralation to the wind

1.11. Gravadores de voo || Flight recorders
A aeronave não estava equipada com gravadores
de voo por não ser requisito da atual
regulamentação.

The aircraft was not equipped with crashworthy
flight recorders nor was it required to be by
current regulations.

O motor do AS350 B3 é controlado digitalmente
e é equipado com um ecrã multifunções, VEMD,
instalado no painel de instrumentos do
helicóptero que mostra os parâmetros do motor,
tendo capacidade de registo de falhas e eventos
de excedências.

The AS350 B3 engine is digitally controlled, and is
equipped with a multi-function screen, VEMD,
installed on the helicopter instrument panel to
display engine parameters, which is capable of
recording failures and over-limit events.

A unidade VEMD do helicóptero acidentado
estava em boas condições e foi enviada ao
fabricante para análise e acesso aos dados
gravados.

The VEMD unit of the crashed helicopter was in
good condition and was sent to the manufacturer
for analysis and download of recorded data.

A unidade registou o último voo com uma
duração de 34 minutos, sem registos de
excedência de limites ou mau funcionamento.

The unit recorded the last flight with a duration
of 34 minutes, with no records of over limits nor
malfunctions.
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Figura 5 || Figure 5
VEMD sem registo de eventos de excedências || VEMD shows no record of over-limits events

1.12. Destroços e informação sobre os impactos || Wreckage and impact information
Do exame dos destroços foi possível determinar
que o primeiro contacto com o solo ocorreu
sobre a parte frontal do patim esquerdo, que foi
torcido para trás e partido, o que evidência a
dinâmica e intensidade do impacto e um
movimento vertical e frontal do aparelho.

Frente esquerdo|| FWD LH

From the wreckage examination it was possible
to determine that the first ground contact was
with the front left skid, that got tilted backwards
and broke off, indicating a high vertical intensity
ground impact while travelling forwarding.

Traseiro esquerdo|| AFT LH

Figura 6 || Figure 6
Patins torcidos para trás devido ao embate || Landing gear rotated backwards due to ground impact

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Informação factual || Factual information

Durante o contacto com o solo as pás do rotor
principal desenvolveram um movimento
descendente atingindo a cauda junto à secção do
bordo de fuga do estabilizador horizontal,
fazendo com que a aeronave ficasse
completamente incontrolável e começasse a
girar.

With the ground impact the main rotor blades
flexed down hitting the tail, resulting in complete
separation of the tail section by horizontal
stabilizer trailing edge, rendering the aircraft
uncontrollable as it started to spin.

Após contacto das pás do rotor principal com a
cauda, uma dessas pás atingiu ainda uma pá do
rotor de cauda, após separação deste do
helicóptero, originando um corte característico
na mesma.

After the main rotor stroke the tail boom, one of
the rotor blades stroke the tail rotor as it
separated from the aircraft, making a distinctive
cut on the tail blade.

Figura 7 || Figure 7
Pá do rotor de cauda após ter sido danificada por uma das pás do rotor principal || Tail rotor blade damaged by one of the main
rotor blades.

Os danos na fuselagem foram potenciados pelo
contacto com as pedras limitadores de uma
estrada de asfalto estreita, próxima do local do
primeiro contacto com o solo, durante a tentativa
de aterragem. Neste momento a secção frontal
da cauda foi completamente seccionada da
fuselagem principal e cabine.

The fuselage got even more damaged while the
pilot tried to land the spinning aircraft on a
narrow road limited by rock walls, right ahead of
the first ground impact. At this time the
remaining tail boom got completely ripped from
the main fuselage and the cockpit.
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Figura 8 || Figure 8
Danos na estrutura principal || Damages on the main structure

1.13. Informação médica e patológica || Medical and pathological information
O piloto foi examinado pelos serviços médicos e
não foram encontradas evidências de uso de
substâncias psicoativas.

The pilot was medically examined, and no
evidence of psychoactive substances were found.

1.14. Fogo || Fire
Não foram encontradas evidencias que tenha
ocorrido fogo pré ou pós-acidente. O piloto
conseguiu acionar o corte de emergência do
combustível para parar o motor.

No evidence of pre and post-crash fire was found.
The pilot managed to actuate the emergency fuel
cut-off switch after the crash to stop the engine.

1.15. Aspetos de sobrevivência || Survival aspects
Seguiam a bordo o piloto acompanhado por uma
brigada de cinco elementos do GIPS. Após o
último embate no solo, tanto o piloto como os
cinco elementos GIPS conseguiram-se libertar e
sair da aeronave pelos próprios meios, apesar da
posição de imobilização da mesma.

There were on-board the pilot and five fire
brigade GIPS elements. After the last impact both
the pilot and the five GIPS were able to escape
from the helicopter by their own means, despite
the resting position of helicopter, being rolled
over to its left side.

A cabine manteve a sua integridade suficiente
para garantir o espaço de sobrevivência aos
ocupantes.

The cabin has maintained its integrity enough to
guarantee the survival space to the occupants.

Todos os ocupantes foram examinados pelo
serviço médico, e apesar da aeronave ter ficada
destruída, apenas dois deles apresentavam
ferimentos ligeiros.

All persons on board were medically examined,
and even though the aircraft was destroyed, only
two of them presented minor injuries.

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Informação factual || Factual information

1.16. Ensaios e Pesquisas || Tests and Research
Os fabricantes do motor e da aeronave foram
convidados a participar na investigação. Os factos
e evidências reportadas por estas entidades
foram incluídas no presente relatório. O exame
detalhado aos componentes e destroços da
aeronave não revelaram evidências de falhas
anteriores ao evento.

The airframe and engine manufacturers were
invited and participated in the investigation.
Their reported facts and findings are included in
this report, and the detailed examination of all
the components of the aircraft wreckage did
not reveal any evidence of pre-crash failure.

1.17. Informação sobre organização e gestão || Organizational and management
information
A ANPC, Autoridade Nacional de Proteção Civil é
responsável por coordenar os esforços para
proteger as populações e propriedades da
calamidade dos fogos florestais. Um dos meios
utilizados no combate aos incêndios são os
helicópteros ligeiros, equipados com balde por
bombardeamento de água.

ANPC, the civil protection authority for Portugal,
is responsible for coordinating the efforts to
protect populations and properties from wildfires
tragedy. One of the means put in force for
firefighting is using light helicopters equipped
with buckets for water dropping.

Para cumprir esta missão, a ANPC subcontrata
operadores de aeronaves, que estão
devidamente certificados para este tipo de
trabalho aéreo pela Autoridade Nacional de
Aviação Civil de Portugal, ANAC.

To fulfil this mission, ANPC subcontracts aircraft
operators, duly certified for this type of aerial
work by the National Civil Aviation Authority of
Portugal (ANAC).

O operador passa por inspeções regulares da
Autoridade Nacional de Aviação Civil, ANAC e
deve cumprir com as regulamentações de
navegabilidade existentes. Adicionalmente são
realizadas formações de combate a incêndios
pelo operador para assegurar a operação da frota
com segurança.

The operator undergoes regular inspection from
the Civil Aviation Authority, ANAC and must
comply with current regulations of airworthiness.
Additionally, the operator conducts firefighting
training to the crew to ensure proper safety
operation of the fleet.

1.18. Informação adicional || Additional information
Após o acidente, um outro helicóptero saiu da
mesma base, um Agusta 109 do INEM, que
tentou aterrar no mesmo local, contudo o piloto,
depois de efetuar o reconhecimento ao local,
decidiu cancelar a aterragem devido aos ventos
fortes na área.

After the crash, another helicopter from the
same base, an Agusta 109 from national medevac
services, tried to land there but the pilot, after
observing the area conditions, decided to cancel
the landing due to strong winds on the location.

1.19. Técnicas de investigação úteis ou eficazes || Useful or effective investigation
techniques
Não aplicável.

Not applicable.
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RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Análise || Analysis

2. ANÁLISE || ANALYSIS

2.1. Aproximação e aterragem || Approach and landing
Após ter tomado a decisão de aterrar na região
montanhosa para averiguar os possíveis
incendiários, o piloto escolheu uma localização
que parecia livre de obstáculos, e realizou a
aproximação com vento de frente.

After deciding to land on the mountainous region
to investigate on the possible arsonists, the pilot
chose a location that seemed clear of obstacles
and approached the terrain with head wind.

O piloto não teve, no entanto, em consideração o
facto de estar a aterrar na região de sotavento da
montanha, que estaria provavelmente a ser
afetada por vento turbulento e com rajadas
descendentes.

The pilot however did not account for fact he was
landing on the leeward region of the mountain,
which is potentially affected by turbulent air and
strong downward drafts.

Qualquer grande obstrução ao fluxo de ar, como
montanhas ou até edifícios, podem interromper
o fluxo de ar, eventualmente gerando
turbulências invisíveis, sendo que, pela sua
variabilidade se podem tornar perigosas.

Any large obstructions on the airflow, like a
mounting or large building, can break up the
airflow, causing unpredictable and unseen
dangers from the turbulent air that is generated.

Source: FAA-H-8083-25B

Figura 9 || Figure 9
Turbulência em zonas montanhosas || Turbulence in mountainous regions

O Facto de o helicóptero estar a operar próximo
da sua massa máxima à descolagem, num dia
quente de verão, o que se traduz numa redução
no desempenho do aparelho, restringindo as
opções do piloto na decisão de abortar a
aproximação de forma eficaz.

The Fact that the helicopter is operating near its
maximum take-off mass on a hot summer day,
which translates into a significant performance
reduction, restricting the pilot's options in
deciding to abort the approach effectively.
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2.2. Decisão de desviar a rota para perseguir possíveis incendiários || Decision to deviate to
pursue possible arsonists
Na época do verão em Portugal é comum a
ocorrência de condições propícias à deflagração
de incêndios florestais, sobretudo devido as altas
temperaturas e baixa humidade (falta de chuvas),
associado a uma abundância de combustível
(vegetação seca). No pico da estação é comum a
ocorrência de vários focos de incêndios
simultâneos, que normalmente são associados a
rumores sobre possíveis incendiários a atear
fogos.

In the summer season in Portugal it is common to
have favourable conditions for the ignition of
forest fires, mainly due to high temperatures and
low humidity (lack of rainfall), associated with an
abundance of fuel (dry vegetation). At the peak
of the season, several simultaneous fires are
common, which are usually associated with
rumours of possible arsonists starting fires.

Quando o piloto e os elementos do GIPS,
visualizaram fumo vindo do topo de uma
montanha e se aproximaram para investigar,
viram o que entenderam como sendo possíveis
incendiários, tomando a decisão de tentar aterrar
o helicóptero o mais próximo possível do local
para abordar o suspeito.

When the pilot and GIPS, spot the smoke coming
from the top of a mountain and came close to
investigate they thought that a possible arsonist
was actuating and decided to land as close as
possible on the location in order to approach the
suspect.

Contudo, não foi realizada satisfatoriamente uma
análise de risco ao local de aterragem
identificando todos os possíveis riscos e perigos.
Foi avistada uma área sem obstáculos para
aterrar, contudo os fortes ventos a atuar sobre a
montanha não foram considerados.

However, a proper safety assessment of the
landing location was not satisfactorily conducted
to identify all possible dangers. A clear area for
landing was spotted, but the strong winds on the
mountain side was not accounted for.

Os GIPS, por serem também militares da GNR,
tem por atribuição assegurar o cumprimento das
disposições legais e regulamentares referentes à
proteção e conservação da natureza e do
ambiente, bem como prevenir e investigar os
respetivos atos ilícitos.

The GIPS, since they are also members of the
GNR, are responsible for ensuring compliance
with legal and regulatory provisions related to
the protection and conservation of nature and
the environment, as well as to prevent and
investigate illegal activities.

Deparados com a situação descrita, terá havido
uma predisposição natural para uma tomada de
ação sobre os suspeitos.

Faced with the described situation, there would
have been a natural predisposition to take action
on the suspects.

Após o acidente um helicóptero de emergência
médica foi chamado, contudo o piloto deste
helicóptero realizou uma análise de risco ao local
e decidiu não aterrar devido aos ventos fortes, e
tendo em consideração a missão de salvamento
com os feridos não estarem a correr risco de vida.

After the accident a rescue helicopter was called,
but the pilot of this helicopter assessed the
location and decided not to land due to strong
winds, and because the injures of the personnel
on ground was not a life-threatening situation.

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Análise || Analysis

2.3. Fadiga || Fatigue
Na semana do acidente o piloto efetuou 26 horas
de serviço e, destas, 22h de tempo de voo. Nas
últimas 24horas o piloto esteve ao serviço 8h,
sendo 6 destas como tempo de voo efetivo.

On the week of the accident, the pilot flew 22h,
while been on duty for 26h, and on the last 24
hours before the accident, he flew 6h while been
on duty for 8h.

O piloto efetuou voos durante o decorrer do
período da manhã do dia do acidente, não tendo
feito paragem no período de almoço às 13:30,
como previsto, dado que, após aterrar, teve
indicações para descolar novamente para uma
nova missão.

The pilot flew during the morning period of the
accident day, not having stopped for the lunch
period, at 13:30 as predicted, given that, after
landing he had was ordered to take-off again for
a new mission.

Logo após a descolagem a missão foi cancelada e
o piloto recebeu novas indicações relativamente
à localização de um outro incêndio. Após ser
concluída esta última missão e durante o
percurso de regresso à base a situação
precipitou-se nos eventos descritos e com o
piloto totalmente focado nos estímulos externos
à normal condução do voo.

Soon after the take off the mission was cancelled
and the pilot received new indications regarding
the location of another fire. After completing this
last mission and during the return journey to the
base, the situation precipitated in the described
events and with the pilot totally focused on the
external incitements to the normal conduct of
the flight.

Em apenas uma semana o piloto acumulou várias
horas de voo, e apesar de ainda estar dentro do
quadro legal pela regulamentação atual, não
deverá ser ignorado o tipo de missão que estava
a ser executada, que para além das pressões
externas, a missão requerer uma atenção
constante aos obstáculos, voando próximo ao
solo e entre fumos e fogos.

In just one week the pilot has accumulated
several hours of flight, and although it is still
within the legal framework by the current
regulations, it should not be ignored the type of
mission that was being executed. In addition to
the external pressures, the mission requires
constant attention to obstacles, flying close to
the ground and between fumes and fires.

Após esta agenda intensa de combate aos
incêndios, seria expectável uma redução na
performance do piloto, especialmente tendo em
consideração o facto de não ter conseguido
efetuar a pausa para almoço.

Following this intense fire-fighting agenda, a
reduction in the pilot's performance would be
expected, especially given the fact that he was
unable to make the break for lunch.
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3. CONCLUSÕES || CONCLUSIONS

3.1. Constatações da investigação || Findings
A aeronave possuía um certificado de
navegabilidade válido e foi mantida conforme as
regras e regulamentos existentes.

The aircraft had a valid Certificate of
Airworthiness and was maintained in compliance
with the rules and current regulations.

A massa e centragem da aeronave estava dentro
dos limites pré-estabelecidos pelo fabricante.

The mass and the centre of gravity of the aircraft
were within the prescribed limits.

Não houve evidências de falha estrutural ou
falhas de sistemas antes do acidente.

There was no evidence of airframe failure or
system malfunction prior to the accident.

Todas as peças constituintes de aeronave foram
localizadas, e todos os danos foram atribuídos às
forças severas durante o impacto.

All aircraft parts were accounted for, and all
damage to the aircraft was attributable to the
severe impact forces.

Os danos encontrados no sistema de transmissão
da aeronave foram consistentes com o motor em
funcionamento e a debitar potência no momento
do embate.

The helicopter transmission system damage were
consistent with the engine running and producing
power at impact.

O piloto estava licenciado e qualificado para
realizar o voo de acordo com a regulamentação
existente.

The pilot was licensed and qualified for the flight
in accordance with existing regulation.

A reduzida performance do piloto foi consistente
com os efeitos de fadiga, apesar de estar dentro
dos limites de tempo de serviço estabelecidos
pela atual regulamentação.

The pilot’s degraded performance was consistent
with the effects of fatigue, even though he was
still under current regulations flight hours
limitation.

As ações e declarações do piloto indicaram que
os seus conhecimentos de operação da aeronave
eram adequados.

The pilot’s actions and statements indicated that
his knowledge and understanding of the aircraft
operation was adequate.

Durante o arredondamento para aterragem, o
piloto perdeu o controlo da aeronave em
condições meteorológicas adversas com rajadas
de vento descendentes.

During flare for touchdown, the pilot lost control
of the aircraft in adverse meteorological
conditions with strong gust downward wind.

Não foram encontradas evidencias de
incapacitação ou outros fatores psicológicos que
tenham afetado a performance do piloto.

There was no evidence of incapacitation or other
physiological factors that may affected the pilot
performance.
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3.2. Causas/fatores contributivos || Causes/contributing factors
3.2.1. Causas prováveis || Probable causes
A ineficaz ou inexistente análise de risco por
parte do piloto na execução de uma manobra de
aproximação e aterragem não planeada foi
identificada como a causa provável para o
acidente.

Ineffective or non-existent risk analysis by the
pilot in performing an unplanned approach and
landing manoeuvre was identified as the
probable cause for the accident.

3.2.2. Fatores contributivos || Contributing factors
O espírito de missão na busca de um objetivo
entendido pelo piloto como prioritário, e
sublinhado pela equipa de GIPS.

The spirit of mission in pursuit of an objective
understood by the pilot as a priority and
underlined by the GIPS team.

A reduzida performance do piloto é consistente
com os efeitos de fadiga, limitando a habilidade
deste para realizar uma análise adequada dos
riscos envolvidos numa aterragem em região
montanhosa.

The pilot’s degraded performance, consistent
with the effects of some degree of fatigue,
limited his ability to properly assess the risks
during landing phase on mountainous region.

As condições meteorológicas foram fator
contributivo para o acidente devido às altas
temperaturas e condições de atmosfera instável
com ventos de rajadas significativas.

The meteorological conditions contributed to the
accident due to the high temperatures and
unstable atmosphere with gusty winds
conditions.

A orografia do terreno terá ainda contribuído
para gerar forte turbulência com movimentos de
ar descendentes na região a sul do monte,
motivados
por
ventos
significativos
predominantes de norte.

The terrain orography may had also contributed
to generate strong turbulence with downward
gust on the south region of the hill, as significant
wind was coming from the north.

RELATÓRIO FINAL || FINAL REPORT

Recomendações || Recommendations

4. RECOMENDAÇÕES || RECOMMENDATIONS
Após uma análise criteriosa de todos os factos
deste evento, a autoridade de investigação de
segurança determinou não ser necessário
emissão de recomendações de segurança.

After a careful review all the facts of this event,
the safety investigation authority deemed that it
was
not
necessary
to
issue
safety
recommendations.

Esse acidente, no entanto, destaca a importância
da autoconsciência em relação à fadiga. Os
pilotos devem sentir-se obrigados a cumprir os
tempos de descanso e pausas garantindo
momentos de recuperação, mesmo que ainda
estejam dentro dos limites legais.

This accident, however, highlights the
importance of self-awareness regarding fatigue.
Pilots should feel obliged to comply with rest
periods and breaks, ensuring moments of
recovery, even if they are still within legal limits.

Além disso, quando uma aterragem num local
não preparado for identificada como necessária,
uma avaliação de risco apropriada do local,
identificando todos os riscos e definir ações de
mitigação.

In addition, when an unprepared landing is
identified as required, an appropriate site risk
assessment, stress all hazards and defining
mitigation actions.

De igual forma, os operadores devem usar do
bom senso criando condições para que os pilotos
não se sintam compelidos num sentido de missão
que possam colocar em causa os níveis de
segurança desenhados para uma operação que
em si já representa um risco significativo.

Similarly, operators should use common sense by
creating conditions so that pilots do not feel
compelled in a sense of mission that could
jeopardize safety levels designed for an operation
that already represents a significant risk.

Este relatório final foi homologado pelo diretor
do GPIAAF, nos termos do n.º 3 do art.º 26.º, do
Decreto-Lei n.º 318/99.

This final report was homologated by the director
of the Portuguese SIA, as per article 26, no. 3, of
Decree-Law no. 318/99.

A equipa de investigação.

The investigation team.
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