Notas biográficas de Mário José Dinis Tomé
Vereador em regime de permanência desde 11 de novembro de 2009, Mário José Dinis Tomé
nasceu em Santa Cruz, freguesia das Ribeiras, concelho das Lajes, Ilha do Pico, Açores, em 24
de Maio de1969. É filho de José Dinis Tomé e de Victorina Cardoso Costa, é casado com Lucília
Cristina dos Santos Feliciano e tem dois filhos, o José e o Filipe.
Tem como habilitações literárias o 11.º ano concluído na Escola Secundária das Lajes do Pico
em 1989.
Formação complementar:
Têm o curso de formação pedagógica de formadores (1997);
Lecionou nos cursos de pescador e arrais de pesca nas áreas da tecnologia da pesca teórica e
processamento de pescado fresco/congelado (1998-2000).
Experiência profissional:
- Lecionou a disciplina de Ed. Física na Escola Secundária das Lajes do Pico no ano de 1989;
- Cumpriu o serviço militar entre os anos de 1990 e 1991;
- Iniciou a sua carreira profissional em 1992, no ex Instituto Português de Conservas e Pescado,
tendo em 1995 exercido funções de técnico verificador de produtos da pesca na Direcção
Geral das Pescas e Aquicultura;
- Trabalhou na Direcção Regional das Pescas como técnico verificador de produtos da pesca
entre 1998 e 2000;
- Pertence ao quadro de pessoal da Secretaria Regional dos Assuntos do Mar, Ciência e
Tecnologia ao serviço da Inspecção Regional das Pescas exercendo funções como inspector de
pescas entre os anos de 2001 a 2009.
Cargos políticos:
- Membro da Assembleia de Freguesia das Ribeiras pelo partido Socialista (2001-2005).
- Membro do Secretariado da Ilha do Pico do Partido Socialista (2002 – 2004 e 2014 - 2016).
- Coordenador da Secção de Santa Bárbara das Ribeiras do Partido Socialista (2004 – 2010 e
2016)
- Vereador em regime de permanência da Câmara Municipal desde 2009.

