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Ofício nº  

2590 

Saída nº 461 

29/08/2022 

ASSUNTO: Divulgação Sessão de Esclarecimentos PAAC 2022    

 

No passado dia 22 de julho, a Direção Regional de Cultura do Centro apresentou a 4ª edição do 

Programa de Apoio à Ação Cultural - PAAC 2022, cujas candidaturas decorrem até 15 de setembro.  

 

O PAAC destina-se a apoiar a atividade cultural e científica das associações privadas sem fins lucrativos, 

não profissionais, cuja área de atividade principal se centre no âmbito da cultura, cultura científica e 

das artes, legalmente constituídas há pelo menos um ano e sediadas num dos setenta e sete municípios 

que integram a área de circunscrição territorial da DRCC. Com uma dotação de 70 mil euros, este 

programa apoia projetos nas áreas da criação artística, da difusão das artes do espetáculo, das artes 

plásticas, da difusão e formação de cinema e audiovisual, e da edição discográfica e literária.  

 

Deste modo, considerando os pedidos que têm sido apresentados pelos serviços de Cultura de algumas 

câmaras municipais da Região Centro, a DRCC irá realizar uma sessão de esclarecimentos sobre as 

normas que regem o Programa e sobre as candidaturas, aberta a todos os agentes culturais e aos 

técnicos municipais envolvidos no apoio às associações locais, no próximo dia 1 de setembro, entre as 

18h00 e as 19h00, em streaming, através do seguinte link: 

https://us06web.zoom.us/j/82663574835?pwd=cFlTWnpGWS9YOEt2b2x2WmxMSTVwQT09 

Procurando assegurar que esta sessão é de conhecimento do maior número possível de interessados, 

solicito o melhor apoio dos V. serviços no sentido de procederem à divulgação da mesma junto das 

associações culturais do V. Município. 

Agradecendo antecipadamente a atenção de Vossa Excelência, apresento os meus melhores 

cumprimentos, 

 

A Diretora Regional de Cultura 

 

Doutora Suzana Menezes 

https://us06web.zoom.us/j/82663574835?pwd=cFlTWnpGWS9YOEt2b2x2WmxMSTVwQT09
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