
MUNICÍPIO DE BELMONTE
COMUNICADO - CONJUNTO DE MEDIDAS ADOTADAS COVID-19
Em 4 de maio de 2020
11 O Município de Belmonte deu início à entrega de refeições num universo de 110 
alunos, em todo o concelho e nas freguesias de Gonçalo e União de Freguesias de Vale 
Formoso e Aldeia de Souto, para alunos cujo âmbito geográco escolar é o nosso 
concelho.
2 No âmbito do combate à propagação do COVID-19, foi adquirido pelo Município, 
material de proteção individual para distribuição pelas IPSS, Centro de Saúde, 
Bombeiros e GNR, cujo montante ascende a cerca de 100 mil euros.
3 3 No que respeita aos testes à COVID-19, foram realizados 74 testes PCR (zaragatoa) aos 
funcionários do Lar da Misericórdia de Belmonte, 193 testes serológicos aos funcionários 
dos lares do concelho de Belmonte, GNR, Centro de Saúde e Bombeiros, todos estes 
testes deram resultados negativos.
Estão a ser realizados 93 testes PCR durante o dia de hoje e amanhã, aos funcionários 
dos lares de Caria, Carvalhal Formoso, Colmeal da Torre e Maçainhas, sendo custeados a 
50% pelo Município e os restantes 50% pelos Serviços da Segurança Social. 
Vão também ser realizados testes para os prossionais das valências de infância do Vão também ser realizados testes para os prossionais das valências de infância do 
concelho, que serão comunicados oportunamente.
4 No que respeita aos programas de emergência alimentar, foram reforçados os 
programas de emergência alimentar para pessoas desfavorecidas, através do reforço das 
cantinas sociais e distribuição de géneros alimentares, de que o Município é a entidade 
promotora e a Misericórdia a entidade parceira. 
Estão neste momento a decorrer as inscrições, estando inscritos até agora 48 agregados Estão neste momento a decorrer as inscrições, estando inscritos até agora 48 agregados 
familiares, podendo chegar aos 73 agregados. Nas cantinas sociais estavam inscritos 18 
agregados familiares, podendo chegar aos 40.

Mais informamos, que o Município de Belmonte está atento ao desenrolar desta situação 
e não se coibirá de tomar as medidas que, a cada momento, considere necessárias em 
prol dos interesses dos seus Munícipes.
Conte connosco, nós contamos com todos.
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