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Prémio Arquivo.pt 2020
divulgue e participe!

Trabalhos sobre qualquer tema

Arquivo.pt como fonte de informação

Equipa ou individual

Candidatura

Texto de 2 000 palavras

Vídeo de 3 minutos

10 000 € para o vencedor

Prazo de entrega mantem-se: 4 de maio

arquivo.pt/premio2020
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https://arquivo.pt/premio2019


Menção honrosa Público

Assinatura anual do Público online.

Trabalho submetido focado 
no arquivo da web relativo ao 
Público online.
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O Publico.pt foi um dos primeiros jornais online 
em Portugal
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25 anos depois as publicações do Publico.pt 
continuam acessíveis no Arquivo.pt
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Júri externo de várias áreas irá escolher vencedores 

Helena Freitas – Biologia

Maria Beatriz Marques - Ciência da Informação

Miguel Fontes - Sociologia e Gestão

Paulo Bastos - Comunicação e Tecnologia

Teresa Firmino - Comunicação de Ciência
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Vencedores serão anunciados em novembro durante o 
Encontro Ciência 2020
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Vencedores do Prémio anual Arquivo.pt: 
arquivo.pt/premios
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arquivo.pt/premios


1º classificado 2018: ContaMeHistorias.pt

ionline.sapo.pt, 2009
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ContaMeHistorias.pt
ionline.sapo.pt


1º classificado 2019: meuParlamento.pt
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ContaMeHistorias.pt


APIs: desenvolvimento de novas aplicações Web sobre o 
Arquivo.pt

arquivo.pt/api

Também para pesquisa de imagens!
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arquivo.pt/api


Prémio Arquivo.pt 2020 e 

outras novidades
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Viagens no Tempo em 
colaboração com o Arquivo.pt

arquivo.pt/30anospublico

Celebração do 30º aniversário do Jornal 

Público.

Viagem por páginas da versão eletrónica 

que documentam grandes notícias

 Seleção das páginas: Público

 Criação da linha temporal: Arquivo.pt
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arquivo.pt/30anospublico


Coleção especial Eleições Europeias 2019 
em 24 línguas
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Coleções especiais Corona Vírus

Internacional em colaboração com IIPC
– 3 064 endereços selecionados

– 1 237 (40%) sugeridos pelo Arquivo.pt principalmente em Língua 
Portuguesa através de processo semi-automático

– Arquivo.pt irá realizar 2 ou 3 recolhas da coleção internacional a 
partir de 23 de março

– TinyUrl.com/iipc-corona

Nacional
– 104 endereços para recolha diária durante a crise a partir de 27 

de março

– 236 endereços para recolha única mas exaustiva: Twitter

– 135 vídeos do Youtube
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https://tinyurl.com/iipc-corona


Memorial do Arquivo.pt: arquivo.pt/memorial

16

https://arquivo.pt/memorial


Exposições itinerantes Arquivo.pt para depois da 
quarentena
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Novo módulo de Formação Arquivo.pt

Uma nova ferramenta para pesquisar o Passado
Qualquer utilizador  da Internet

Como publicar informação preservável para o futuro
Autores de conteúdos para a Web e responsáveis por websites

Acesso e processamento automático de informação preservada da Web
Informáticos e investigadores Big Data

Preservação de Websites: Faça-você-mesmo (novo!)

Profissionais da Informação e Comunicação

arquivo.pt/forma
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http://arquivo.pt/formacoes


Nova versão do Arquivo.pt lançada a 15 de abril (WebApp)

Uniformizar a experiência de utilização 

entre diferentes dispositivos

 Versão desktop desativada 

 Versão móvel evoluiu para funcionar 

em vários tipos de dispositivo e 

tamanhos de ecrã

Precisamos da vossa ajuda para testar em 

diferentes dispositivos!

 contacto@arquivo.pt
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mailto:contacto@arquivo.pt


Divulgue o Prémio Arquivo.pt 2020!

Inscreva-se na lista de email para 
receber as novidades:

 arquivo.pt/inscrever
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arquivo.pt/inscrever

