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Educação e Formação 
DOUTORAMENTO EM ANTROPOLOGIA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (PORTUGAL) - 10 SETEMBRO 
2010 ATÉ AO PRESENTE
Título da dissertação: O “petróleo” de Cabo verde. Um estudo etnográfico 
sobre turismo, dinâmicas familiares e desenvolvimento na Chã das 
Caldeiras (Ilha do Fogo, Cabo Verde).

Orientador: João Vasconcelos

Resumo: A investigação tem como principal objectivo contribuir para os 
debates no âmbito dos estudos de parentesco em antropologia, bem como 
para os estudos sobre turismo e desenvolvimento. Ambos os corpos de 
literatura são particularmente relevantes para enquadrar uma investigação 
sobre a sociedade cabo-verdiana contemporânea.

A pesquisa será desenvolvida na Chã das Caldeiras, num núcleo 
populacional com perto de mil habitantes localizado na ilha do Fogo a 
cerca de 1.600 metros de altitude, num planalto formado numa antiga 
cratera vulcânica. Realizar-se-á aí trabalho de campo etnográfico durante 
doze meses, orientado para uma antropologia da vida quotidiana e 
privilegiando também o método das histórias de família 

MESTRADO EM ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL, LUND UNIVERSITY 
(SUÉCIA) - 25 DE AGOSTO 2008 - 01 DE SETEMBRO 2010
Título da dissertação: Os projectos de desenvolvimento na Reserva Natural 
do Gilé, em Moçambique: Interesses e processos dentro das comunidades, 
entre as comunidades e outros agentes sociais na gestão dos recursos 
naturais.

Orientador: Ulf Johansson Dahre

Resumo: A tese de mestrado teve como objectivo analisar o conceito de 
“community-based natural resource managemente projects” que tem sido 
amplamente adoptado, desde a década de 80, por uma diversidade de 
projectos de desenvolvimento em países denominados “em vias de 
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desenvolvimento. A partir de um trabalho de campo (entre Fevereiro e Abril 
de 2010) na Reserva Natural do Gilé (RNG), em Moçambique, utilizando 
uma metodologia qualitativa (observação participante, entrevista abertas e 
semi-estruturadas e focus group) pretendeu-se analisar os interesses e 
processos de gestão dos recursos naturais estabelecidos dentro das 
comunidades, entre as comunidades e pelos outros agentes sociais (ONGs 
e instituições governamentais) que estão envolvidos no desenvolvimento 
da RNG, como também os discursos em torno dos conceitos de 
sustentabilidade e de participação característicos deste tipo de projectos.

FUNDO MEMORIAL RUTH LANDES – PRÉMIO DE CAMPO 
SUPERVISIONADO 2006, CIFAS – COMITAS INSTITUTE FOR 
ANTHROPOLOGICAL STUDY (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA) - 01 DE 
JUNHO 2006 - 30 DE AGOSTO 2006
Título do projecto: Cosmologias da ansiedade ambiental: uma perspectiva 
comparativa das respostas culturais aos desastres climáticos na Amazónia, 
Região Nordeste, e os Pampas gaúchos no Brasil

Orientador: Renzo Taddei 

Resumo: Pesquisa etnográfica no município de Antonio Prado no Rio 
Grande do Sul (Brasil), que foi parte do projecto "Cosmologias da 
ansiedade ambiental: uma perspectiva comparativa das respostas culturais 
aos desastres climáticos na Amazónia, Região Nordeste, e os Pampas 
gaúchos no Brasil". O projecto consistiu em estudar as respostas culturais 
e sociais derivadas do evento da seca que devastou o Brasil em 2005, 
focalizando especificamente em três regiões: A Bacia Amazônica, a região 
Nordeste, e os Pampas do Rio Grande do Sul.O “petróleo” de Cabo verde. 
Um estudo etnográfico sobre turismo, dinâmicas familiares e 
desenvolvimento na Chã das Caldeiras (Ilha do Fogo, Cabo Verde).

L I C E N C I A T U R A E M A N T R O P O L O G I A A P L I C A D A A O 
D E S E N V O LV I M E N TO U TO R A M E N TO E M A N T R O P O L O G I A , 
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO (PORTUGAL) - 
01 DE SETEMBRO 2000 - 25 DE FEVEREIRO 2006 
Título da dissertação: Os intervenientes, infectados e afectados pelo VIH/
Sida em Mocuba - Moçambique.

Orientador: Berta Nunes

Resumo: A dissertação do estágio é o resultado de uma investigação 
levada a cabo em Moçambique durante o primeiro semestre de 2005. O 
principal objectivo desta investigação consistiu em discernir os itinerários 
terapêuticos pelos quais, os indivíduos residentes no distrito de Mocuba 
tomam quando têm conhecimento que contraíram o vírus da sida e, por 
conseguinte, a percepção que os sujeitos sociais têm acerca desta 
doença. 
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Experiência Profissional
ANTROPÓLOGO, CENTRO DE SAÚDE PRADE USERA, MOCUBA 
(MOÇAMBIQUE) - 01 DE JANEIRO 2007 - 01 DE JANEIRO
Principais actividades e responsabilidades: Elaboração do projecto anual 
2007/2008 do Centro de Saúde Padre Usera na área da prevenção e 
mitigação do VIH e Sida; Coordenação e gestão das actividades 
desenvolvidas no projecto. 

TAREFEIRO, PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO: O CONTRIBUTO 
(IN)VISÍVEL. A GESTÃO FAMILIAR DOS CUIDADOS DE SAÚDE, 
INSTITUTO DE CIÊNCIA SOCIAIS (NÚCLEO DE ESTUDOS DE 
SOCIOLOGIA), UNIVERSIDADE DO MINHO (PORTUGAL) - 01 DE 
MARÇO 2006 - 30 DE ABRIL 2006
Principais actividades e responsabilidades: Recolha de fichas sinaléticas 
do distrito de Vila Real (Portugal); Inserir os dados no programa SPSS


Publicações 
POPINSKY, Vitor (2010) "The Development projects of the Gilé National 
Reserve in Mozambique: Interests and processes within communities, and 
between communities and other social actors in natural resource 
management" (Tese de mestrado) online: http://www.lu.se/o.o.i.s? 
id=19464&postid=1662224

POPINSKY, Vitor (2010) "Pesquisa etnográfica sobre as percepções da 
seca de 2005 em Antônio Prado/RS e as respostas adaptativas dos 
agentes sociais", em Taddei, Renzo (ed.) Depois que a chuva não veio. 
Fortaleza: FUNCEME/CIFAS
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