
Patrocinadores Platina

Patrocinadores Ouro

Patrocinadores Prata Organização

Arquivo.pt: novidades (desde as últimas Jornadas)



Prémio Arquivo.pt



Vencedores do Prémio Arquivo.pt 2019

youtu.be/KJOJ_NeGmtc

https://youtu.be/KJOJ_NeGmtc


Vencedores do Prémio Arquivo.pt 2020

youtu.be/ldTltcXAhVo

https://youtu.be/ldTltcXAhVo
https://youtu.be/ldTltcXAhVo


Prémio anual Arquivo.pt 2021

● Alto Patrocínio do Presidente da 

República

● Candidaturas até maio de 2021

● Trabalhos para o 2º semestre que 

utilizem o Arquivo.pt

● Divulguem por interessados para que 

tenham tempo de se prepararem!



Estatísticas Prémio Arquivo.pt 2019 e 2020

● 2019
○ 23 candidaturas

● 2020
○ 29 candidaturas

● Trabalhos em múltiplas áreas
○ Comunicação Social, Ciências Sociais, Educação, Design, 

Informática, Saúde ou Património cultural e histórico.

● Aplicações e estudos



Formação



Arquivo.pt na Croácia IIPC Web Archiving
Conference/General Assembly

● Entrevista a Daniel Gomes, gestor do 

Arquivo.pt

● Access policies, challenges and approaches 

(Vídeo)

● Opportunities and challenges in collecting

and studying national webs (Vídeo)

● Arquivo.pt Memorial and other goodies

● Searching images from the past 

● Librarians as web curators in universities

youtu.be/m99WJASpvWs

https://youtu.be/s9tNJHT7rZo?t=1829
https://youtu.be/xH6oN1p6NCU?t=1200
https://youtu.be/m99WJASpvWs


Preservação de websites: Faça você mesmo!

● arquivo.pt/forma
○ Arquivo.pt: uma nova ferramenta para pesquisar 

o passado 

○ Como publicar informação na Web por forma a 

que seja preservada

○ Acesso e processamento automático de 

informação preservada da Web através de APIs

○ Preservação de websites: Faça você mesmo! 

● Vídeos online
○ Playlist Formação (34 videos): 

TinyUrl.com/videosforma

○ Playlist com todos os vídeos Youtube (171 

vídeos): TinyUrl.com/videosArquivoPT

○ Canal Educast: TinyUrl.com/eduArquivoPT

arquivo.pt/forma
https://tinyurl.com/videosforma
https://tinyurl.com/videosArquivoPT
TinyUrl.com/eduArquivoPT


Estatísticas formação 2020

● Sucesso dos cafés com o Arquivo.pt

○ Mitigação do cancelamento de formações presenciais.

○ Apresentações curtas pela equipa ou por convidados.

○ Ambiente informal de perguntas e respostas com 

participantes.

● 16 formações online powered by Colibri.fccn.pt

○ 529 participantes

○ Média de satisfação: 90%

● arquivo.pt/café: vídeos e slides

arquivo.pt/cafe


Desenvolvimentos da pesquisa e acesso 



Pesquisa de imagens

● Serviço experimental

● 17 milhões de imagens desde 1996

● Número de imagens vai aumentar 

30 vezes na próxima versão



Interfaces de utilização responsivas



“Ver com browser antigo”

Suportado por oldWeb.today

https://oldweb.today/


“Completar página”

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



Exportar resultados de uma pesquisa em formato tabular

Útil para trabalhos exaustivos de investigação acerca de um tema



Estatísticas de pesquisa 2020 

● 198 problemas resolvidos em 2 etapas (milestones)

● Ligeiro aumento de utilizadores em relação ao ano passado (+7,9%)
○ 109 618 utilizadores (meta até final de 2020: 100 000 utilizadores)

● Ajudem-nos a divulgar o serviço para que seja útil a mais pessoas!



Curadoria Digital



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)

• Valiosa para investigação em várias áreas 

científicas: 

• Linguística, Informática, Humanidades e Ciências Sociais

• Partilhem com interessados!

Pesquisa customizada: arquivo.pt/ee2019

Conjuntos de dados adicionais para 

investigação

arquivo.pt/ee2019


Coleção covid-19

● Coleção internacional com IIPC 
○ 1 237 endereços selecionados 

○ 2 recolhas da coleção internacional

○ 29 milhões de ficheiros (4,5 TB)

● Coleção nacional convosco (em curso)
○ Recolha de alta-qualidade (ex. Twitter, Youtube) 

○ Sugestões: https://tinyurl.com/arquivopt-covid19

https://tinyurl.com/arquivopt-covid19


Integração de coleções doadas

● 5 novas coleções velhas
○ Sites inativos do CEGER

● Cópia do site histórico Geocities 
○ 35,6 milhões de ficheiros (380 GB) 

recolhidos durante 2009 e 2010

● Formações “Preservação de websites: 

Faça você mesmo!”
○ 4 coleções de conteúdos recolhidos pela 

comunidade (9,23 GB)

○ Formato WARC -> integradas diretamente 

no Arquivo.pt sem conversões de formato



Exposições online e Viagens no Tempo

arquivo.pt/expos

arquivo.pt/expos


Exposições físicas

● Cartazes temáticos com 

páginas históricas da web

● 4 exposições físicas 

apesar do confinamento

● Solicite para dinamizar os 

seus espaços.



Memorial do Arquivo.pt: arquivo.pt/memorial

Suporte HTTPS://www.umic.pt

https://arquivo.pt/memorial


Estatísticas Curadoria Digital 2020

● 13 exposições online

● 41 websites preservados no Memorial

● Superámos os 10 000 milhões de ficheiros preservados (654 TB)

● 140 coleções

● Coleções especiais: DeGois.pt, Unidades de Investigação & Desenvolvimento, 

Projectos financiados pela FCT, citações do RCAAP e CiênciaVitae, DRE.pt



Ajudem a divulgar o Arquivo.pt! 

● Divulguem as nossas notícias 

○ arquivo.pt/news

● Inscrevam-se na nossa lista de email

○ arquivo.pt/inscrever

arquivo.pt/news
arquivo.pt/inscrever

