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Migração de dados da EVA 6100 (sem 
suporte) para servidores independentes

Arquitetura descentralizada aumenta 
sustentabilidade económica
Reduz custos (aquisição, contratos de suporte e licenciamento)



Design-to-fail aumenta 
robustez dos serviços

Disponibilidade média:

100,000%

Ocorrências:
• Falhas de hardware (ex. discos, servidores)
• Migrações de máquinas
• Atualizações de software



Integração de recolhas diárias de jornais online portugueses 
(2000-2003)

Preservámos 
1 360 000 documentos 
(92 GB)



Nova interface de reprodução de páginas 
preservadas (versão Janus lançada em junho)

2010: desenho 
“browser in browser”

2016: implementação no Arquivo.pt

• Drill-down lateral de versões 
• Partilha
• Impressão e screenshot de página completa



Interoperabilidade com serviços externos 
através do protocolo Memento (Janus)

• Memento API (nova)
• Grande aumento de 

acessos automáticos

2015 2016



Melhoria da reprodução de páginas preservadas 
(versão Hércules lançada em novembro) 



15 recolhas realizadas

58 TB de dados
2,3 milhões de sites visitados
964 milhões de ficheiros (+15,4%)



Eleições Presidenciais 2016: 
coleção colaborativa

Sites dos candidatos, partidos apoiantes, 
notícias na comunicação social, blogs ou 
artigos de opinião
284 sites sugeridos pela comunidade
2 recolhas: antes e após eleições 
551 672 ficheiros (7 GB)





Identificação automática e preservação de 
sites de projetos financiados pela União 
Europeia desde FP4 (1994)

• Completou em 87% os project URLs do EU Open 
Data Portal

• 10,4 milhões de ficheiros recolhidos relacionados 
com projetos de I&D (1.4 TB)

• Preserving Websites Of Research & Development 
Projects, artigo científico publicado no Ipres 2016





Aplicámos a investigação para identificação 
automática dos projetos financiados pela FCT

Automatic Identification and 
Preservation of R&D Websites, 
Relatório técnico FCCN



Indexação e colocação em produção das 
recolhas de 2015

3 900 milhões ficheiros 
preservados desde 1996
92,9% já estão indexados



Nota de imprensa emitida durante o 
1º quadrimestre teve impacto positivo

• Número de utilizadores desceu 4,51%
em relação a 2015

• 46 874 utilizadores (média mensal: 3 906)
– Meta OE: 60 000 utilizadores (-21,87%)



Envio dos “tubos” funciona!

• “Tubo” = carta + cartaz + 
panfleto +  caneta

• Cartazes afixados em 
Associações de 
Estudantes, Laboratórios, 
Bibliotecas

• Mencionados por 
investigadores (Investiga 
XXI)

• Não são enviados “tubos” desde a remoção da Telma 
(julho de 2016)



Nº de utilizadores recorrentes aumentou 151% 
(5 284 subiu para 13 294)

Todos os indicadores são 
positivos em relação à 
qualidade do serviço 
disponibilizado

Precisamos de mais 
novos utilizadores



Análise crítica

2016: consolidação do Arquivo.pt
12 objetivos de execução: 

9 totalmente atingidos 
2 em curso 
1 foi cancelado

Futuro: formação & disseminação
Meta 2017 da programação material plurianual 
do OE 2016-2018: 70 000 utilizadores 
(46 874 utilizadores em 2016)
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