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Efemeridade da Web causa problemas nos websites mas 
o Arquivo.pt pode ajudar

80% das páginas da web desaparecem ou mudam passado 
apenas 1 ano.

Problemas nos websites

➢Links quebrados

➢Perdas de informação

Arquivo.pt pode ajudar a mitigar estes problemas

➢ serviços públicos e gratuitos: arquivo.pt/catalogo

arquivo.pt/catalogo


Arquivo.pt no ciclo de vida de um website

1. Desenvolvimento
➢ arquivo.pt/recomenda

2. Lançamento
➢ arquivo.pt/sugerir

3. Atualizações
➢ arquivo.pt/arquivo404

4. Remodelação
➢ arquivo.pt/arquivo404

5. Desativação
➢ arquivo.pt/memorial

https://arquivo.pt/arquivo404
https://arquivo.pt/sugerir
https://arquivo.pt/arquivo404
https://arquivo.pt/arquivo404
https://arquivo.pt/memorial
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Atualizações/remodelações em websites originam erros 
de página não encontrada

➢ Criação e atualização de conteúdos

➢ Reorganização da arquitetura de informação

➢ Remoção de páginas históricas menos acedidas

➢ Atualização tecnológica



Devolver erros de “Página não encontrada” é prejudicial 
para o website

Utilizador seguiu link porque queria aceder à informação da página

Link interno quebrado no website

➢ Abandono/insegurança

➢Quebra de confiança dos utilizadores

Link externo quebrado

➢ Link quebrado em página externa

➢ Autor pode não voltar a referenciar

Google deprecia websites que devolvem erros

➢ Negócio é devolver páginas relevantes para as pesquisas

➢ “Páginas não encontradas” são maus resultados para os clientes da Google



Clientes/utilizadores insatisfeitos vão para outros websites

Pesquisas em motores 

de busca

Posts em Redes 

Sociais

Links em 

websites/blogs

Referências em 

documentos

Links quebrados em websites externos 
raramente são corrigidos



Tim-Berners-Lee, inventor da WWW



Porém, na prática, 
é ingerível manter todos os URLs, 
de todos os conteúdos, 
ao longo do tempo num website grande.



arquivo.pt/arquivo404 
mostra páginas preservadas em vez de páginas não encontradas!

Mostra a mensagem do arquivo404 
apenas se existir página preservada.

Página preservada no Arquivo.pt

Página não encontrada no website atual

arquivo.pt/arquivo404


Vantagens em instalar o arquivo404 no seu website

✓ Satisfação dos utilizadores (UX)

✓ Posicionamento nos motores de busca (SEO)

✓ Links internos no seu website

✓ Links externos fora do seu controlo

✓ Gratuito, automático e sem custos de manutenção

✓ Configurável (mensagem, formato de data, adicionar arquivos)

✓ Apenas 1 linha de código: 

<script type="text/javascript" src="//arquivo.pt/arquivo404.js" 
async defer onload="ARQUIVO_NOT_FOUND_404.call();">
</script>



As “páginas não encontradas” são muito visitadas!

Acessos em 2 meses



O que tem a perder em instalar o arquivo404 
no seu website?



Contacte-nos se tiver qualquer questão!

arquivo.pt/arquivo404

contacto@arquivo.pt

https://arquivo.pt/arquivo404
mailto:contacto@arquivo.pt


Todos os serviços do Arquivo.pt: arquivo.pt/catalogo

https://arquivo.pt/catalogo

