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Pesquisa



Reprodução de páginas preservadas



7 recomendações para publicar 

informação preservável



1. Usar corretamente o protocolo 

de exclusão de robots



DN.pt: como é.



DN.pt: como foi preservado



DN.pt: REP foi origem do problema 
de preservação

User-agent: *
Disallow: /common/scripts/
Disallow: /common/css/
Disallow: /search/



B-on.pt: como é



B-on.pt: como foi preservado



User-agent: * 

Disallow: /administrator/

Disallow: /cache/

Disallow: /components/

Disallow: /editor/

Disallow: /help/

Disallow: /images/

Disallow: /includes/

Disallow: /language/

Disallow: /mambots/

Disallow: /media/

Disallow: /modules/

Disallow: /templates/

Disallow: /installation/

Disallow: /dmdocuments/

Exclusões pré-definidas pelos 

Sistemas de Gestão de Conteúdos 

(CMS) causam problemas



O Sistema de Recolha do Arquivo.pt está devidamente 
identificado.

User-agent: Arquivo-web-crawler

Disallow:

Permitir o acesso ao Arquivo.pt



2. Usar um endereço para cada 
conteúdo



O Sistema de recolha não consegue encontrar 
conteúdos escondidos por formulários.

Exemplo de problema causado por 

não se ter um endereço para cada 

conteúdo



Mapa do Site facilita acesso a pessoas 
(usabilidade) e máquinas (SEO)



3. Manter o mesmo endereço 
para o mesmo conteúdo ao longo 
do tempo



Problema: quebra de histórico devido 
a mudança de endereço do site



Endereços antigos deverão ser redirecionados para os 
endereços novos, se continuarem a referenciar o mesmo 
conteúdo

No arquivo da web, a manutenção dos endereços ao longo 
do tempo permite aceder ao histórico de versões de uma 
página

Mantenha o mesmo endereço para o 
mesmo conteúdo ao longo do tempo



4. Utilizar formatos adequados 
para preservação



Condições de licenciamento que permitam a sua 
utilização

Normas emitidas por um organismo oficial (W3C)

Documentado abertamente através de uma 
especificação pública (Wikipedia: 
List_of_open_formats)

Amplamente usados

4. Utilizar formatos adequados para 

preservação

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats


Problema: Utilização de Flash



“It breaks with the Web’s 

fundamental interaction principles”



http://www.occupyflash.org/

http://www.occupyflash.org/


Repetimos os erros do passado?



6. Identificar corretamente o tipo 

de conteúdo e codificação de 

caracteres





<meta http-equiv="Content-Type"

content="text/html; charset=utf-8" />



7. Identificar corretamente a data de 

publicação



Os metadados são informação adicional acerca dos 
conteúdos

Esta informação resume, enriquece ou complementa os 
conteúdos, produzindo assim um potencial incremento de 
informação.

<meta name="description" content="Recomendações para autores sobre 

como incluir metadados em páginas web,

para a permitir a sua preservação." />

http://dublincore.org/

8. Enriquecer contéudos com metadados

http://dublincore.org/


Recomendações

1. Identificar corretamente a data de publicação

2. Usar corretamente o protocolo de exclusão de 
robots

3. Usar um endereço para cada conteúdo

4. Manter o mesmo endereço para o mesmo 
conteúdo ao longo do tempo

5. Utilizar formatos adequados para preservação

6. Identificar corretamente o tipo de conteúdo e 
codificação de caracteres

7. Enriquecer contéudos com metadados



Ferramentas para avaliar se uma 

página é preservável



http://archiveready.com

http://archiveready.com


http://archiveready.com

http://archiveready.com


http://archiveready.com

http://archiveready.com


Informação detalhada em: 
arquivo.pt/recomendacoes

Obrigado!

http://arquivo.pt/recomendacoes

