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o que é o Arquivo.pt? 
80% das páginas da web desaparecem ou 
são alteradas, passado apenas 1 ano da 
sua publicação. 

o Arquivo.pt contribui para que esta 
valiosa informação que descreve os 
nossos tempos não se perca. 

o objetivo é disponibilizar uma 
infraestrutura de investigação que 
permita analisar informação publicada 
na web ao longo do tempo. 

Como utilizar? 
o Arquivo.pt é um serviço público e 
gratuito que preserva mais de 2 mil 
milhões de ficheiros arquivados da web 
desde 1996. 

Pode pesquisar páginas do passado que 
continham determinadas palavras ou ver 
o histórico das versões de uma dada 
página. 
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Como funciona? 
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o Arquivo.pt recolhe periodicamente 
páginas da web e preserva-as para acesso 
futuro. 

Diariamente, um conjunto de 300 
publicações online selecionadas são 
recolhidas. A cada 3 meses todos os sites 
sob o domínio .PT são guardadas. 

A informação preservada pode ser 
pesquisada em www.arquivo.pt. 

Como colaborar? 
• Sugira os seus sites para que sejam 

arquivados de modo a que nunca os 
perca; 

• Forneça backups de sites antigos para 
preservar a nossa herança cultural; 

• Divulgue o Arquivo.pt para que este 
serviço público possa ser útil aos seus 
amigos e colegas. 

A sua colaboração é fundamental. 
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