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Nota biográfica da Vereadora Ana Paula Cruz 

 
 

Ana Paula Rodrigues Cruz nasceu a 30-10-1960 em Luanda, Angola, sendo mãe de dois filhos. 

Concluiu o 1º ciclo do ensino básico no colégio de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Luanda, 

no período de 1966 a 1970. 

Posteriormente, ingressou na Escola Comercial e Industrial de Luanda, do 1º ao 4º ano de liceu, 

entre 1970 e 1975. 

Conclui, entre 1977 e 1978, o 9º ano de escolaridade na escola Frei Diogo, na vila de Murça. 

Nos anos de 1978 a 1980, frequentou e concluiu o 10º e 11º ano de escolaridade no Liceu Camilo 

Castelo Branco em Vila Real. 

Entre 1980 e 1981 desempenhou funções de estagiária, na área de contabilidade, na firma 

Soprimos Pré-Esforçados e Construção Civil, Lda., sediada na vila de Murça 

Desempenhou ainda funções de escriturária na Firma Belmiro Teixeira, no concelho de Murça, 

entre 1981 e 1982, assumindo cargo idêntico na firma Belmiro Manuel Morais Vilela, entre 1982 

e 1987, na vila murcense.  

À data de 1983, iniciou atividade de empresária em nume individual, nas áreas de contabilidade, 

fiscalidade e mediação de seguros, exercendo-a até à presente data.   

Entre 1996 e 1997, frequentou o curso de preparação para o exame extraordinário para técnicos 

oficiais de contas no Instituto de Educação Técnica do Porto, com equivalência certificada ao 

12º ano. Em dezembro de 1997 realizou o mencionado exame, da responsabilidade do INETTE, 

obtendo aprovação e consequentemente o certificado de Técnica Oficial de Contas.  

Em janeiro de 1999, obteve o certificado do Instituto de Seguros de Portugal, como mediadora 

de seguros no ramo não-vida.  

Exerceu ainda, entre 1999 e 2012, funções de sócia gerente na emprese Crisfilconta Gabinete 

Técnico de Contabilidade e Fiscalidade Lda., sediada em Murça. 

Em 2013, foi convidada a integrar as listas para a Câmara Municipal de Murça pelo Partido 

Socialista, tendo ganho as eleições por maioria absoluta no dia 29 de Setembro de 2013, sendo 

posteriormente, em 21 de Outubro de 2013, indigitada, pelo Senhor Presidente da Câmara, 

como vereadora.  

 


