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Prémio Arquivo.pt 

Descrição Sumária do Trabalho 

Identificação 

• Título: Extensão Arquivo.pt 

• Área temática: Ferramenta de pesquisa 

• Candidato: Rodrigo Marques 

• Email: rugocoding@gmail.com 

 

Descrição do Trabalho 

No âmbito deste concurso optou-se por desenvolver uma extensão para navegadores baseados 

em Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, etc.) para facilitar a pesquisa aos 

utilizadores do Arquivo.pt. Esta extensão permite aos utilizadores pesquisarem tanto páginas 

como imagens arquivadas no Arquivo.pt. A mesma permite pesquisas simples, avançadas e o 

preenchimento automático do campo de pesquisa caso o utilizador sublinhe uma palavra ou 

expressão. Tem ainda um link direto para a página inicial do Arquivo.pt. 

 

Objetivos 

A extensão tem como principal objetivo facilitar a pesquisa não só aos utilizadores do Arquivo.pt, 

mas também como a qualquer utilizador que esteja à procura de ficheiros, páginas, imagens, 

etc., seja para pesquisa pessoal como para pesquisa científica. 

 

Resultados Atingidos 

Com esta extensão instalada no navegador o utilizador consegue realizar uma pesquisa 

enquanto se mantém na página, pesquisar a palavra e/ou expressão selecionada na página atual 

e fazer pesquisas simples e avançadas de imagens, páginas, ficheiros entre outras opções. 
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Originalidade e caráter inovador 

Após uma pesquisa, verificou-se que não existia nenhuma extensão para o Arquivo.pt. Tendo 

isto em conta, optou-se pela criação de uma, pois esta tecnologia facilita o acesso e a utilização 

do site Arquivo.pt aos seus utilizadores. 

 

Impacto social (aplicação e utilidade social) 

Para um cidadão, esta extensão facilita a pesquisa de páginas, ficheiros, imagens e etc. aos seus 

utilizadores seja para pesquisa pessoal como para pesquisa auxiliar em trabalhos e 

apresentações. 

 

Impacto científico (aplicação e utilidade científica) 

Para investigadores, esta extensão economiza bastante tempo, pois permite ao utilizador fazer 

as pesquisas enquanto consulta uma página ou até mesmo pesquisar palavras e/ou expressões 

presentes na página que se encontra a consultar no momento. 

 

Relevância da utilização do Arquivo.pt 

Esta extensão utiliza o site Arquivo.pt constantemente, o utilizador ao realizar uma pesquisa, seja 

ela simples, avançada, imagens, páginas ou outro tipo de pesquisa é aberto no navegador um 

novo separador redirecionado para o site do Arquivo.pt com os resultados da pesquisa. Tendo 

ainda também um link direto para a página principal do arquivo. 

 

Recursos complementares 

Vídeo Youtube: https://youtu.be/y-H7Tt9iVEc 

Extensão: chrome.google.com/webstore/detail/arquivopt/emdnefnhimhankconbiaejbenmhonhgo 
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