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e esta ter desaparecido? 

 
 
 

Já necessitou de aceder 
a uma página web 



Facto:  
A Web tem substituído a Imprensa 

eBooks Blogs News Galerias  
de 

Fotografia 



Contudo, esta valiosa informação 
desaparece rapidamente 



das páginas da Web 
desaparecem ou mudam 
passado apenas 1 ano.   

80% 



Preservar a Imprensa 

São também necessários Arquivos para a Web! 

Preservar a Web 



68 arquivos da web, 33 países (2014) 

List of Web archiving initiatives, Wikipedia 

 

 

 

 

 

 





Serviço gratuito de preservação 
fornecido a autores da Web 
• Só preserva informação de acesso público 

• De interesse para a comunidade portuguesa 

• Respeita restrições de recolha impostas 
(robotstxt.org) 

– Autores podem abdicar de beneficiarem do serviço de 
preservação após a recolha da página. 

 

 



Como se obtém informação para arquivo? 

www.site.pt/index.html 

logo.gif about.html 

• Conjunto de endereços iniciais (e.g. páginas de 
entrada). 

• Recolha automática e iterativa de ficheiros 
hiperligados 

contacts.html location.html 

http://www.site.com/index.html
about.html
contacts.html
location.html


2 600 000 000 
2,6 mil milhões de ficheiros arquivados da 
web  

…desde 1996 

 



Exemplos de páginas 
arquivadas 



Eventos internacionais 

Revolução Egípcia de 2011: revolução baseada na 
web, revolução arquivada da web 

  

 



Eventos regionais 

Resultados das eleições portuguesas de 2001 



A primeira página portuguesa (90’s) 



Alguns conteúdos são únicos no mundo 

• 1ª página da Biblioteca do Congresso (1996) 

• Obtê-la foi um desafio 



Publicações impressas também são preservadas 
pelos arquivos da web 



Fotografias antigas 



Documentos históricos enriquecidos c0m informação 
complementar 



Como 
pesquisar 
informação 
arquivada?



Pesquisa por URL: 
Histórico de um endereço 



www.ul.pt, 2010 

http://www.isla.pt/


www.ul.pt, 1999 

http://www.isla.pt/


www.ul.pt, 1996 

http://www.isla.pt/


Problema com Pesquisa 
por URL  

➔ Os utilizadores não sabem o endereço exato da 
página que continha a informação que necessitam. 



www.ul.pt passou a 
www.ulisboa.pt  
desde 2013 

http://www.ul.pt/
http://www.ulisboa.pt/


O Arquivo.pt disponibiliza um 
serviço inovador que permite 
pesquisar por texto 



Pesquisa avançada  

• fusão  

• “universidade de 
lisboa”  

• depois de 2010 



Governo aprova fusão da 
Universidade de Lisboa 
com a Técnica  
(JornalDeNegocios.pt, 
2012) 
 

JornalDeNegocios.pt
JornalDeNegocios.pt


Arquivo.pt 
Como processar a informação de 
forma automática? 



Análise automática de grandes volumes de dados 
arquivados (Big Data analytics) através da nossa 
plataforma de processamento de larga-escala (Hadoop) 



Utilizada para medir a acessibilidade da web 
portuguesa para pessoas com deficiência 



Interface de programação OpenSearch 
para permitir estender 
funcionalidades  



OpenSearch utilizado para desenvolver serviços 
inovadores para explorar a informação arquivada 

Na cadeira de Aplicações na Web os alunos 
desenvolveram agregadores de informação acerca de: 
➔ Políticos (2011) 
➔ Futebolistas (2012) 



Arquivo.pt 
 Casos de uso 



Documentação, gestão ou auditoria 
de projeto concluído 

“Estava tudo no site” 



Portfólio/CV 

“O meu melhor trabalho foi um 
site já não existe.” 

• 60% dos sites desaparecem após 
apenas 2 anos. 



Turismo: “havia um site que tinha tudo!” 

A informação turística 
mantem-se actual. 

• Jerónimos, Torre de 
Belém, Descobrimentos 



Investigação em todas as áreas: recursos indisponíveis 



Como sugerir sites para arquivo  
(antes que se percam)? 

• arquivo.pt/sugerir 

• Formulário simples e 
público 

• Basta a página de 
entrada 
  

 

arquivo.pt/sugerir
arquivo.pt/sugerir


Arquivo.pt: em suma 

• Serviço gratuito de preservação fornecido aos 
autores da Web 

• Um “Google” para o passado! 
• Complementa a pesquisa sobre a Web do presente  

• Infraestrutura para investigação 
 

 


