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das páginas da Web 
desaparecem ou mudam 
passado apenas 1 ano.  

80%



Preservar a Imprensa

São também necessários Arquivos para a Web!

Preservar a Web





Como pesquisar e aceder 
à informação arquivada?



Pesquise textos de páginas do passado 



Pesquise o histórico de um endereço



Viaje no tempo: www.RTP.pt (1998)

http://www.rtp.pt/


Exemplos de Património 
preservado



Património Nacional: 
a primeira página da Web portuguesa (90’s)



Património Científico

arcomem.eu, 2014
arcomem.eu, 2018

Informação online acerca de projetos europeus de Investigação e Desenvolvimento.

Milhões de EUROS investidos em projetos que geraram preciosa documentação online,

e que se perdeu.

https://web.archive.org/web/20141130113336/http:/www.arcomem.eu:80/dissemination-activities/publications/
https://web.archive.org/web/20141130113336/http:/www.arcomem.eu:80/dissemination-activities/publications/


Apenas 8% dos projetos tinham um URL associado na 
base de dados do EU Open Data Portal.

Poucos ainda estavam ativos em 2015.

Informação online resultante de projetos concluídos  
quase nula.

Project URL



Arquivo.pt identificou informação online em falta para 
documentar 20 000 projetos.

Preservámos 52 milhões de ficheiros (7 TB) 
relacionados com ciência.

Integridade do conjunto de dados do FP7 
foi melhorada em 87%.

Somos referência no EU Open Data Portal.



Património científico: Arquivo.pt contribui para resolver o 
problema das citações quebradas para recursos online.



Património Popular:
movimento Punk/Straight-Edge dos anos 90 (atualmente extinto)

arquivo.pt/straightedge

arquivo.pt/straightedge


Relevância do Straight Edge em Portugal?

Tourada em 1992: assunto de Punks
Tourada em 2018: 
assunto de Ministros

“Juntos contra a tourada”

Será possível estudar algum fenómeno dos últimos 20 anos 
sem considerar a informação publicada online?



Património Europeu

3 recolhas experimentais do 
domínio .EU

295 milhões de ficheiros (20 TB) 
pesquisáveis: arquivo.pt/resawdev

2009: European Union National Institutes for Culture

2018: Online Casinos

arquivo.pt/resawdev


Património Mundial

Membros do IIPC selecionam 
conteúdos à escala mundial.

Arquivo.pt e Interne Archive
recolhem informação e 
disponibilizam ferramentas 
de pesquisa e acesso.



Quanto vale o Património preservado pelo Arquivo.pt?

Quanto vale para si?
– Recuperar trabalho perdido?

– Aceder rapidamente a informação histórica?

– Preservar o resultado do seu trabalho?



Design + Desenvolvimento 
= 5 600 €/site

Há 20 anos era mais caro.



Criação de conteúdo = 

68 €/página



Estimativa de investimento na criação do 
património preservado pelo Arquivo.pt

6 milhões de sites x € 5 600 = € 33 000 milhões

2 700 milhões de páginas x € 68 = € 183 000 milhões

Total do património preservado 
€ 216 000 milhões

PIB Portugal 2016
€185 000 milhões



Arquivo.pt
O que fazer para que um site 
seja preservado



Sugira site para ser preservado 
quando é criado ou descoberto

arquivo.pt/sugerir

Formulário simples e 
público

Basta a página de entrada

arquivo.pt/sugerir


PSD 
(psd2011.com, 2011)



psd2011.com, 2015 psd2011.com, 2018



Recolha colaborativa das Eleições 2019

Europeias: maio

Legislativas: outubro

Europeias: maio

Legislativas: outubro



Siga e divulgue recomendações para 
criar sites preserváveis

arquivo.pt/recomenda

Oferecemos formação!

arquivo.pt/recomenda


Boas velhas práticas de publicação: 
Publicar sempre a data de publicação

Data de arquivo:
8 Janeiro 5:38,  2015

Data de publicação 
(observador.pt): 

ATUALIZADO?

Omissão de data de publicação é um problema grave e comum.
Contexto temporal é essencial para interpretar informação.



Não mate o seu site antigo.
Envie-o para o Memorial do Arquivo.pt!



robustify.arquivo.pt
acabe com as ligações quebradas no seu site!

Página atual

Página preservada no Arquivo.pt

Ligação quebrada

http://robustify.arquivo.pt/


Arquivo.pt
Formação e Disseminação



Formações gratuitas Arquivo.pt

• Novas formas de pesquisar o Passado

• Como publicar informação preservável para o futuro

• Acesso e processamento automático de informação 
preservada da Web

arquivo.pt/forma

http://arquivo.pt/formacoes


Inscreva-se na lista de email para se 
manter atualizado acerca de formações 

Só para informações importantes
(ex. formações, novas coleções e funções, 
colaborações, bolsas).

Pode sair quando quiser



Prémio Arquivo.pt 2019
divulguem e participem!

Qualquer tema

Equipa ou individual

Concorrer:

Texto (2 000 palavras)

Vídeo (3 minutos)

arquivo.pt/premios

1º classificado: 10 000 €

2º classificado: 3 000 €

3º classificado: 2 000 €

arquivo.pt/premios


Informação é Património!

Grande parte da informação que consulta e produz 
está exclusivamente online.

Não perca o seu Património.


