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d) No seguimento de um pedido de esclarecimento formulado pela Associação 
Académica da Universidade dos Açores relativo ao “Plano de Pagamento de 
Propinas 2013/2014”, o Magnífico Reitor informou o Conselho Geral sobre as 
razões que justificaram a reformulação do plano de cobrança em causa, 
sublinhando que as dificuldades financeiras da instituição exigiram que se 
concentrasse a entrada de receita num período em que a necessidade de dispor 
de fundos se tornou mais premente. 
 

 
 
Ponta Delgada, 16 de outubro de 2013 
 
 
 

O Presidente do Conselho Geral 

Ricardo Manuel Madruga da Costa 
 
 


