
O Grupo  de Acção  Social  Cristã  (GASC)  é uma  associação de  fiéis comprome- 

tidos que surgiu na Comunidade Cristã da Igreja de St.º António da cidade de 

Barcelos, com o objetivo de satisfazer as carências sociais mais sentidas pelas 

populações desfavorecidas. 

A abordagem aos problemas sociais foi passando de uma intervenção casuísti- 

ca e avulsa para intervenções mais estruturadas. Face às necessidades mais 

evidentes na cidade e no concelho, nomeadamente no que concerne aos prob- 

lemas da pobreza, dependências, sem-abrigo... o GASC procurou desenvolver 

intervenções sociais imediatas, criando um serviço de distribuição de alimentos, o 

Banco Alimentar, o Refeitório Social (serviço de refeições, balneários e tratamento 

de roupas - lavagem e secagem). 

Mais tarde, em Junho de 2003, o GASC foi registado como Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) e a partir daí foi um crescendo de projetos, de tra- 

balho, de responsabilidade. 

Em cooperação com a Segurança Social e a Câmara Municipal de Barcelos, o 

GASC tem um percurso de dedicação às causas sociais, de intervenção junto 

da população mais vulnerável, levando-nos a repensar respostas e serviços que 

melhor sirvam o Outro, no sentido de promover a inclusão social das pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

“Reparte o que tens com quem tem menos do que tu!” 

 
 

     253  816  196  
 gasc.ipss@gmail.com  

Campo 25 de Abril  nº24 

1º Andar 4750-102 Barcelos 

Contribuinte nº 501167102 

 

 



O Projeto SER – Serviço Especializado em Rede de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, co-financiado 

pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - POISE, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu 

– FSE, promovido pelo Grupo de Acção Social Cristã, sendo a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género o Organismo 

Intermédio, com duração de 24 meses e atuação no território de Barcelos.

 
 
 
 
 APOIO A VÍTIMAS INFORMAÇÃO BOAS PRÁTICAS SENSIBILIZAÇÃO 

Espaço de Atendimento a 

Vítimas de Violência 

Doméstica 

 Comunicação e 

 Informação 

Campanhas, Seminários e 

Acções de Sensibilização 

Núcleo 

Consultivo Local 

Estrutura de Apoio e Atendimento a 

Vítimas de Violência Doméstica, a 

funcionar a tempo integral, de 

forma gratuita e confidencial, no 

âmbito no concelho de Barcelos. 

Divulgação de informação sobre a 

temática da Igualdade e Violência 

Doméstica e de Género com o 

objetivo contribuir para a 

visibilidade do fenómeno e dos 

recursos existentes, bem como da 

intervenção desenvolvida pelo 

GASC. 

Iniciativas de promoção da 

consciência da comunidade em geral 

em matéria de Igualdade e a 

Violência Doméstica e de Género. 

 

Atividades de consciencialização de 

grupos de jovens em contexto 

escolar, nomeadamente para o 

reconhecimento da Violência no 

Namoro.  

 

Criação de uma rede de parcerias 

constituída por entidades-chave 

locais, dotando o concelho de uma 

plataforma interinstitucional de 

articulação e concertação de boas 

práticas, no domínio da Violência 

Doméstica e de Género, incluindo 

o fenómeno da violência sobre a 

pessoa idosa. 

Igualdade | Respeito | Informação | Confidencialidade | Civismo 

Responsabilidade |  Cooperação | Sensibilização | Consciência  

Horário de Funcionamento: 9h00 às 12h30 | 14h00 às 17h30 
 
Contactos: 253 816 196 | projetoser.gasc@gmail.com 
 
 

O Projeto SER centra-se numa intervenção multidisciplinar, 

especializada, dirigida à promoção da Igualdade de Género e à 

Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género.  


