
Ana Catarina Terra Brum nasceu no Centro de Saúde das Lajes do Pico, Freguesia das Lajes, 
Concelho das Lajes do Pico e tem 35 anos. 
É filha de Domingos Manuel Macedo Brum, da Ribeira do Meio, lugar da Silveira, Freguesia das 
Lajes e filha de Leopoldina Maria Ávila Terra Brum, da Freguesia da Calheta de Nesquim. 
Estudou até ao secundário no Concelho das Lajes do Pico e em Ponta Delgada e fez formação 
superior em Contabilidade na Guarda e no Porto, tendo entrado para a Ordem de Contabilistas 
Certificados. 
É Técnica Oficial de Contas (TOC) e contabilista de profissão trabalhando diretamente com 
pequenas, médias e grandes empresas privadas de diferentes sectores. 
Estagiou na EP Contabilidade, Lda., em Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, na Rúben Silva – 
Contabilidade e Gestão de Projetos, Lda., nas Lajes do Pico, e na Easy Way – Consultoria de 
Gestão, Lda., em Faro assumindo-se como contabilista gestora de carteira. 
Foi Técnica Oficial de Contas (TOC) na Rúben Silva – Contabilidade e Gestão de Projetos, Lda. 
Ao longo dos últimos três anos assumiu responsabilidades de Assessora Técnica 
Financeira/Contabilista na Câmara Municipal das Lajes do Pico sendo responsável por projetos 
de investimento/candidaturas a Fundos Comunitários e apoio na elaboração do Plano e 
Orçamento do Municipio das Lajes e nas Contas de Gerência. 
É sócio-gerente da Formapico – Contabilidade, Gestão e Formação, Lda. sendo responsável pela 
avaliação e análise de demonstrações financeiras, projetos de investimento, estudos de 
viabilidade económica e planos de negócio. Faz aconselhamento financeiro, previsão financeira 
e análise de risco, aos clientes 
Faz auditoria de dados financeiros e preparação de declarações fiscais. 
Há dois anos concluiu a formação de Sistemas de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas. 
Foi sempre membro ativo na sociedade contribuindo para o desenvolvimento das instituições e 
a valorização social e histórica do Concelho das Lajes do Pico.  
Colaborou e foi membro do Corpo Nacional de Escutas 770 (CNE) e da Associação Dinamizadora 
de Jovens (ADJ). 
É irmã de algumas Irmandades do Espírito Santo e colaborou com a Irmandade de São Pedro nas 
Lajes do Pico e é membro dos corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários das Lajes do Pico. Atualmente é Presidente da Sociedade Cultural e Recreativa da 
Ribeira do Meio. 
Foi atleta das mais altas competições e campeã nacional de atletismo e voleibol, pelo Clube 
Desportivo Ribeirense e integrou diferentes companhas femininas de remo e de vela em bote 
baleeiro. 
Tem assumido uma postura de competência profissional, de compromisso e disponibilidade 
para a sociedade e para a família. Quando recebi o convite senti que era a minha vez de 
contribuir, com o meu conhecimento e, rodeada de pessoas com competência e valores para o 
desenvolvimento social, cultural, económico e ambiental da nossa Vila, através de uma 
estratégica bem demarcada, para o prosperar das nossas gerações e das gerações vindouras. 
No âmbito das minhas competências conjugadas com a situação positiva das finanças do 
município, pretendo desenvolver um programa baseado nas necessidades de todos nós e 
apoiada no novo quadro comunitário que nos abrirá com certeza as portas ao desejado 
desenvolvimento sustentado e consequente aumento da qualidade de vida de cada um de nós. 
 


