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Operação de Busca e Salvamento - Helicóptero do INEM  
  
A Força Aérea informa que no uso das suas competências e responsabilidades no âmbito do Sistema de 
Busca e Salvamento Aéreo e de acordo com as suas capacidades, desenvolveu cronologicamente (dias 15 
e 16 de Dezembro) as seguintes ações no decorrer da missão de busca e salvamento do helicóptero do 
INEM: 
  

1. Pelas 19:40 a NAV informou a Força Aérea que o Helisul 203 – HSU 203, “callsign” do 
Helicóptero do INEM, em operação na zona de Valongo, não reportava posição hà algum tempo. 

2. O Centro de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), da Força Aérea, contatou então a 
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que informou não ser conhecedora de qualquer 
ocorrência. 

3. Em sequência, o RCC Lisboa contatou a GNR de Baltar que informou não ter conhecimento de 
qualquer ocorrência. 

4. O RCC Lisboa efetou igualmente tentativa de contato com a GNR de Massarelos mas o telefone 
estava indisponível.  

5. Contatado o Comando Territorial da GNR do Porto, o RCC Lisboa é informado que não haveria 
conhecimento de qualquer ocorrência, no entanto estes informam que um popular, através de um 
telefonema, tinha relatado “ter ouvido um barulho estranho”. 

6. Pelas 20:14 a Força Aérea altera o estado de prontidão do EH-101 de alerta na Base Aérea N.º 6 – 
Montijo de 45 minutos para 15 minutos em preparação para ativação. 

7. Pelas 20:26, a ANPC informou a Força Aérea que um popular reportou um estrondo entre a Serra 
de Pias e a Serra de Santa Justa. 

8. O RCC Lisboa contatou o popular e este diz que viu passar o helicóptero e que de seguida ouviu 
um estrondo entre a Serra de Pias e a Serra de Santa Justa. 

9. Às 20:37 foi ativado  o Helicóptero EH-101 Merlin em alerta na Base Aérea N.º6 – Montijo e um 
minuto depois é informada a ANPC de que a Força Aérea vai enviar um EH-101 para aárea de 
operações .  

10. Pelas 20:59 é contactada pela Força Aérea, a ANACOM, questionada sobre a existência de algum 
sinal de emergência, tendo a resposta sido negativa.  

11. Às 21:33 o RCC Lisboa é informado das últimas coordenadas SIRESP do telemóvel do Piloto 
Comandante do Helisul 203 – HSU 203. 

12. Às 21:35 o EH-101 Merlin descolou do Montijo em direção à zona de operações.  
13. Às 23.05 o helicóptero da Força Aérea após reportar condições meteorológicas muito adversas na 

zona de operações e por não estarem reunidas as condições mínimas de segurança para a 



operação da aeronave EH-101 Merlin, dirigiu-se para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde 
aterrou e ficou a aguardar melhoria das condições meteorológicas. 

14. Às 01:44 do dia 16 de Dezembro, a ANPC informou a Força Aérea que pelas 01:29 foram 
localizados os destroços da aeronave do INEM.  

15. Às 03:12 o EH-101 Merlin descolou do Porto em direção ao Montijo onde aterrou pelas 04:43. 
  
A Força Aérea, ciente do valor da missão e do altruísmo associado a este tipo de atividade, sobretudo 
porque também realiza, diariamente, em todo o território nacional, missões de salvaguarda da vida 
humana, lamenta profundamente a perda de vidas em serviço, dos pilotos, médico e enfermeira, que este 
sábado cumpriam mais uma missão de emergência médica ao serviço do INEM.  
Com profundo pesar, a Força Aérea manifesta Sentidas Condolências às famílias, amigos e aos nossos 
camaradas do INEM. 
  
Mais informações contatar o porta voz da Força Aérea, Tenente-Coronel Manuel Costa através do 933 
652 032. 
 


