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ANEXO: BREVE CV DOS DOCENTES DE ANTROPOLOGIA (UTAD) 

 

 
Telmo Caria 
Telmo Humberto Lapa Caria. É Professor Catedrático de Sociologia do Conhecimento Profissional e Docente de Sociologia e Ciências Sociais 
dos Cursos de Serviço Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (1987-2014). Investigador Responsável no Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (2002-2014). 
Durante os anos noventa publicou inúmeros trabalhos sobre as culturas profissionais dos professores (no âmbito de investigação em Sociologia 
da Educação e em Ciências da Educação 1991-2000) e sobre o método etnográfico (no âmbito de reflexão sobre a epistemologia das Ciências 
Sociais, 1994-2002). Desde 2000 que desenvolve trabalhos sobre Etnossociologia do Conhecimento Profissional em diversos grupos 
ocupacionais (assistentes sociais e outros licenciados de trabalho social, técnicos de educação de adultos, veterinários, engenheiros agrários, 
técnicos de educação de adultos, sociólogos) inspirado nos contributos da Etnometodologia, da Sociologia dos Grupos Profissionais, da 
Sociologia e da Antropologia do Conhecimento e da Psicologia Cognitiva. De 2012 até momento, prepara trabalhos mais específicos em 
etnografias do saber profissional em trabalho social. Ciência Vitae: https://www.cienciavitae.pt/portal/5315-DC2E-8F13  
Contacto: tcaria@utad.pt  
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Xerardo Pereiro é licenciado em Geografia e História pela Universidade de Santiago de Compostela (Galiza), “doutor europeu” em antropologia 
sociocultural pela Universidade de Santiago de Compostela, agregado em antropologia pelo ISCTE (IUL - Lisboa), e doutor “internacional” em 
turismo pela Universidade de La Laguna (Canarias – Espanha). Foi investigador visitante na Universidade Complutense de Madrid, na de Milão, 
no ISCTE (Lisboa), na Universidade de Edimburgo e na de Birmingham, entre outras. Atualmente é professor associado com agregação na 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) em Vila Real (Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal). É membro do Departamento de 
Economia, Sociologia e Gestão da UTAD. Foi coordenador da licenciatura em Antropologia Aplicada da UTAD e diretor do mestrado em 
antropologia UTAD-ISCTE, também foi diretor da licenciatura em turismo da UTAD. Foi prémio Vicente Risco de Antropologia e Ciências Sociais 
1994, prémio “Irmandinhos” de investigação social 1996, prémio FITUR 2007 de investigação turística em Ibero-América, finalista do prémio 
Angel Carril 2010 de antropologia, e prémio Gabriel Escarrer - Sol-Meliá 2011 de estudos turísticos, entre outras distinções. Foi professor 
visitante nas universidades de Vigo, Santiago, Corunha, Salamanca, Nova de Lisboa, Pablo Olavide de Sevilha, Fernando Pessoa, Sevilha, 
Panamá e Costa Rica, entre outras. Pesquisa sobre antropologia do turismo, relações rural-urbanas, património cultural e turismo. Tem 
realizado trabalho de campo antropológico nas Astúrias, Galiza, Norte de Portugal e Panamá. É editor temático de revista PASOS 
(http://www.pasosonline.org/en/). Contato:  
xperez@utad.pt     
Correio eletrónico: xperez@utad.pt     /   mirantropos@hotmail.com  
Coordenador do projeto Dourotur: http://www.dourotur.utad.pt 
ACADEMIA: https://utad.academia.edu/XerardoPereiroP%C3%A9rez  
CIÊNCIA VITAE: https://www.cienciavitae.pt/portal/C01F-CF1B-F7DF  
FACEBOOK: https://www.facebook.com/xerardo.pereiro  
GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=cIQSSAEAAAAJ&hl=pt-PT 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6298-5701   
REDAYLC: http://www.redalyc.org/autor.oa?id=5839  
REPOSITÓRIO DE PUBLICAÇÕES NA UTAD: https://repositorio.utad.pt/simple-search?query=XERARDO+PEREIRO&submit=Enviar%2520%2520%2520%2520%2520%2520/%2520http://repositorio.utad.pt/  
RESEARCHERID: K-8457-2014  
RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Xerardo_Pereiro  
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCF3gKCPrmglURyXvybDSA3Q  
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Humberto Martins 
Humberto Miguel dos Santos Martins é licenciado em Sociologia, doutor em Antropologia Social e Antropologia Visual - Universidade de 
Manchester (2005) e professor auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Investigador integrado do CRIA (Centro em 
Rede de Investigação em Antropologia) e investigador colaborador do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD-
UTAD). Os seus interesses de investigação situam-se na antropologia visual e nos estudos das áreas protegidas. Desenvolve actualmente um 
estudo longitudinal no Parque Nacional da Peneda-Gerês sobre relações entre os humanos e os não-humanos. Ciência Vitae: 
https://www.cienciavitae.pt/portal/2319-EE34-BF15   Contato: hmartins@utad.pt  
  
 

 
Octávio Sacramento 
Licenciado em antropologia social e cultural pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em sociologia da cultura e dos estilos de vida pela 
Universidade do Minho e doutor em antropologia pelo ISCTE-IUL. Professor auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 
investigador integrado do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD-UTAD) e investigador colaborador do Centro 
em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA). As suas principais experiências de investigação incluem trabalho de campo etnográfico 
sobre prostituição feminina em regiões ibéricas de fronteira; VIH/sida no nordeste português; mobilidades turísticas e migratórias e 
configurações transnacionais de intimidade euro-brasileiras.  
Ciência Vitae:  https://www.cienciavitae.pt/portal/8113-67A1-4579  
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Contato: octavsac@utad.pt 
 
 

 
Paulo Mendes 
Paulo Mendes é licenciado e doutorado em antropologia social pelo ISCTE-IUL. É Professor Auxiliar na Escola de Ciências Sociais e Humanas 
da UTAD e investigador integrado no CRIA/ISCTE-IUL. Foi, anteriormente, research fellow no Goldsmiths College da Universidade de Londres. 
Apesar de interesses diversos, tem trabalhado principalmente sobre questões relacionadas com a dicotomia natureza/cultura, prosseguindo 
investigações que ensaiam a integração ecológica do que é social e cultural. Os assuntos relacionados com o mar e as comunidades 
piscatórias assumiram, nesta medida, particular pertinência para a pesquisa do autor plasmada, entre outros, no livro “O Mar é que Manda”, 
publicado pela  Fundação Calouste Gulbenkian. Presentemente desenvolve no CRIA/ISCTE-IUL, enquanto investigador em pós-doutoramento 
financiado pela FCT, investigação sobre alterações climáticas, reclamando uma abordagem na qual as ciências sociais são essenciais para a 
compreensão deste fenómeno que é, indelevelmente, também social e cultural. Ciência Vitae: https://www.cienciavitae.pt/portal/601A-C8C4-
9170 Contato: pmendes@utad.pt 
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Pedro Silva 
Pedro Gabriel Silva é licenciado em Antropologia Social pelo ISCTE-IUL, doutor em História Contemporânea pela Universidade de Santiago de 
Compostela e também doutor em Serviço Social pelo ISCTE. Actualmente é professor auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) e investigador integrado do CETRAD. Colabora com o centro de investigação HISTAGRA (Universidade de Santiago de Compostela) e 
foi Visiting Scholar na Universidade da Califórnia-Berkeley e na Universidade de Roskilde (Dinamarca). Tem estudado e publicado sobre 
questões de história ambiental e mineira, serviços de ecossistemas, metodologias qualitativas, e, presentemente, investiga sobre agência 
profissional de assistentes sociais no quadro da mobilização colectiva em contextos de transição de regime político. Ciência vitae: 
https://www.cienciavitae.pt/portal/801B-8A24-AA61 Contato: pgpsilva@utad.pt  
 

 
 
Luzia Oca 
Luzia Oca González é Licenciada em Sociologia pela Universidad Complutense de Madrid e Doutora em Antropologia Social pela Universidade 
de Santiago de Compostela em 2013. É Professora Auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e investigadora efetiva do 
CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento) e membro do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão da 
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UTAD. Nas suas atividades profissionais fora da academia conta com diversas experiências no domínio da intervenção social, com a aplicação 
de métodos participativos e empoderadores, com recurso ao método etnográfico (Galiza, Cabo Verde, integração de comunidades migrantes, 
políticas de igualdade). Tem diversas publicações, a maioria relacionadas com a comunidade cabo-verdiana residente na Galiza, que tem 
ocupado a atenção da sua tese de doutoramento. Prémio Vicente Risco de Ciências Sociais, 2014 (Galiza). Tem feito trabalho de campo na 
Galiza, Estado Espanhol, Cabo Verde e Guiné Bissau. No seu curriculum DeGóis os termos mais frequentes na contextualização da produção 
científica, tecnológica e artístico-cultural são: Cabo Verde, género, intervenção social, migração, violência de género e integração. Ciência Vitae:  
https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE Contato: luziag@utad.pt  
 
 

 

Vera Mendonça 
Vera Lúcia Ferreira Mendonça. Licenciada pré-Bolonha em Trabalho Social pela UTAD. Concluiu Doutoramento em Psicologia Social e 
Antropologia - Universidad de Salamanca em 2014. É Professora Auxiliar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Actua na área de 
Ciências Sociais com ênfase em Trabalho Social. Ciência Vitae: https://www.cienciavitae.pt/portal/2B16-F537-5F7A  
Correio eletrónico: vmendonca@utad.pt  

https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE
mailto:luziag@utad.pt
https://www.cienciavitae.pt/portal/2B16-F537-5F7A
mailto:vmendonca@utad.pt

