
Em virtude da atual situação que o país atravessa devido à pandemia do Covid-19, o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal solicitou que, em seu nome, o Gabinete de Ação Social 
do Municipio de Belmonte - numa perspetiva de mitigar possíveis situações de 
desfavorecimento social, estabelecesse contactos telefónicos junto da população sénior 
do Concelho. 

Após estabelecido contacto telefónico com os idosos portadores de Cartão Social +, 
podemos concluir o seguinte:  

- A maioria dos idosos tem permanecido em casa, afirmando mesmo que já não saem
de casa há mais de 3 semanas. Os poucos idosos que referem sair de casa (cerca de 20),
fazem-no por motivos de saúde (consultas urgentes) ou de suporte familiar que lhes
façam chegar os bens essenciais;

- A grande maioria dos idosos estão a ser apoiados pelos filhos/netos e outra grande
fração dos idosos está a receber apoio dos centros de dia locais (nomeadamente Caria
e Colmeal da Torre);

- De salientar que a maioria diz estar otimista, evitam contactos sociais e têm a
medicação e bens de primeira necessidade assegurados;

- A grande maioria tem conhecimento que as Juntas de Freguesia têm “apoio a prestar”,
embora de ressalvar que a Junta de Freguesia de Belmonte tem efetuado contactos
telefónicos aos munícipes, para verificar se se encontravam bem e se necessitavam de
alguma coisa;

- 2 idosos da Gaia referiram estar a passar dificuldades pelo que realizámos visita
domiciliária na qual foram entregues bens de primeira necessidade e respetivo
encaminhamento;

- Apesar das queixas ao nível da saúde que a grande maioria referiu, foi percetível os
idosos permanecem bem-dispostos e com uma atitude positiva.

Saliento o facto de se mostrarem reconhecidos pelo contacto efetuado e por nos 
lembrarmos deles! 

CONCELHO DE BELMONTE 

Nº Contactos Efetuadas 708 

Nºs inativos/desligados/não atendidos 219 

Encaminhamentos 2 – UCSP (Centro de Saúde) 


