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80%
das páginas da web 
desaparecem ou mudam 
passado apenas 1 ano.



Preservar a Imprensa

São também necessários Arquivos para a Web!

Preservar a Web





Como pesquisar e aceder
à informação preservada?



Pesquise textos de páginas do passado



Pesquise o histórico de um endereço



Ipleiria.pt há 10 anos atrás

Ipleiria.pt


Pesquise milhões de imagens sobre o passado!

1 800 milhões de imagens do passado da Web

Acervo pesquisável de imagens cresceu 81 vezes

23M para 1 862M

Serviço inovador à escala mundial



Narrativas automáticas com ContaMeHistorias.pt



Recolhas e coleções especiais



1ª recolha de websites de projetos financiados 
pela FCT 

• 236 URLs relativos a 100 projetos

• 67% não tinham versão preservada no 
Arquivo.pt

• 6,9 GB (31 606 ficheiros)

• Exposição online em 
MemoriaFCT.wordpress.com

• Notícia em tinyurl.com/sitesFCT

• SciProj API (PTCRIS) para obter URLs
automaticamente

MemoriaFCT.wordpress.com
tinyurl.com/sitesFCT


No colaborar é que está o ganho!

Disseminar Arquivo.pt para recuperar citações para recursos 
académicos preservados através de recolhas especiais: 

• Citações em artigos preservados pelo Repositório Científico de Acesso 
Aberto Português

• Citações em CVs do Ciência Vitae

• Portal de CVs académicos DeGois.pt (descontinuado) 

• Websites das Unidades Investigação financiadas pela FCT 



Recolhas das eleições nacionais

Presidenciais 2021

• 2,839,323 URLs

• 62 GB

Autárquicas 2021

• Em curso



Coleção multilíngue Eleições Europeias 2019 está 
disponível

• Páginas escritas em 24 línguas europeias

• Sugestões oriundas de 17 países europeus

• Colaboração com Publications Office of the
European Union

• 99 milhões de ficheiros (4,8 TB)

• Coleção valiosa para investigação em várias 
áreas científicas: Linguística, Informática, 
Humanidades e Ciências Sociais, …

Pesquisa customizada: arquivo.pt/ee2019

Conjuntos de dados adicionais para investigação

arquivo.pt/ee2019


Lista pública de coleções

arquivo.pt/collections

https://arquivo.pt/collections


10 “bilhões” no Arquivo.pt!!!



Quanto vale o património digital 
preservado pelo Arquivo.pt?



Estimativa de investimento na criação do 
património preservado pelo Arquivo.pt

27 Msites x 5 600€/site = 151 000 M€

8 000 Mpáginas x 68€/página = 544 000 M€

Total do património preservado = 
695 000 M€ 

PIB Portugal 2020 =
202 000 M€



Novas ferramentas para 
preservação de dados web



Sugira site para ser preservado 
quando é criado ou descoberto

• arquivo.pt/sugerir

• Formulário simples e público

• Basta a página de entrada

arquivo.pt/sugerir


“Completar página”

Ficheiros obtidos são integrados no acervo do Arquivo.pt: 
Curadoria colaborativa!



17 milhões de páginas do Público completadas
automaticamente
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17 milhões de páginas do Público completadas
automaticamente
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Não mate o seu site histórico!
Preserve-o no Memorial do Arquivo.pt: arquivo.pt/memorial

https://arquivo.pt/memorial


Degois.pt no Memorial do Arquivo.pt: win-win-win

Win: novo CienciaVitae é 
divulgado 

Win: Investigadores preservam os 
seus CVs históricos

Win: Arquivo.pt ganha utilizadores 



arquivo.pt/arquivo404 
acabe com as ligações quebradas no seu site!

Página atual

Página preservada no Arquivo.pt

arquivo.pt/arquivo404


Pesquisas focadas em coleções

arquivo.pt/searchGeocities

arquivo.pt/InternetMemory

arquivo.pt/searchGeocities
arquivo.pt/InternetMemory


Explorar património digital 



Vídeo vencedores Prémio 2021

arquivo.pt/vencedores2021

https://arquivo.pt/vencedores2021


Arquivo.pt certificado como serviço público fornecedor 
de dados abertos (AMA)

arquivo.pt/dadosabertos

arquivo.pt/dadosabertos


Criar Viagens no Tempo

arquivo.pt/presidentes

Viagem no Tempo com os Presidentes 
da República

Colaboração como Museu da 
Presidência da República

Cronologia de eventos documentados 
através de páginas preservadas 

arquivo.pt/presidentes


Exposição digital dos festivais de música
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MemoriaFestivais.wordpress.com

MemoriaFestivais.wordpress.com


Museu de web design

WebDesignMuseum.org

WebDesignMuseum.org


Para aprender mais



Formações para explorar o Arquivo.pt

• Uma nova ferramenta para pesquisar o passado

• Como publicar informação preservável para o futuro

• Acesso e processamento automático de informação 
preservada da Web

• Preservação de websites: faça-você-mesmo! 

arquivo.pt/forma

http://arquivo.pt/formacoes


Sucesso das formações do Arquivo.pt

Mitigação do cancelamento de formações 
presenciais.

Apresentações curtas pela equipa ou por 
convidados.

Ambiente informal de perguntas e respostas com 
participantes.

29 formações online em 2020 (colibri.fccn.pt)
– 654 participantes

– Média de satisfação: 90%

Mais de 200 vídeos de formação
– arquivo.pt/videos

arquivo.pt/videos


Novo livro acerca de memória e preservação digital

Descarregue já antes que esgote!!!

arquivo.pt/livro

https://arquivo.pt/livro


Divulgue o Prémio anual Arquivo.pt 2022!

 arquivo.pt/premios

arquivo.pt/inscrever


Memória digital é Património!

A informação publicada online é valiosa.

Preservar a memória digital é 
responsabilidade de todos.



Junte-se à comunidade do Arquivo.pt!

Divulgue o Arquivo.pt: Sempre!

 Novos alunos e investigadores

Inscreva-se na lista de email 
para receber novidades:

 arquivo.pt/inscrever

arquivo.pt/inscrever

