
    Desarquivo
Um projeto que procura democratizar e complementar o 

jornalismo de investigação e a verificação de factos.



Inspiração





Datashare

https://datashare.icij.org/
https://github.com/ICIJ/datashare

https://datashare.icij.org/
https://github.com/ICIJ/datashare


Uma Hipótese Utópica



Motivação e Objetivos



Motivação

O Arquivo.pt contém milhões de 
notícias que espelham a realidade 
portuguesa das últimas décadas

Mas falta uma forma de explorar esta 
realidade arquivada como um todo...



Objetivo

O Desarquivo propõe-se a criar uma forma de explorar as ligações entre pessoas, 
organizações (empresas, partidos políticos, universidades, sociedades, …), lugares e 

demais entidades presentes na esfera de notícias de Portugal. 



Construção do Desarquivo



Construção do 
Desarquivo

“Isabel dos Santos”, 
2000 - 2020

1º Passo - Recolha das 
Notícias

● Armazenamento

● Pesquisa de notícias 
no Arquivo.pt



Construção do 
Desarquivo

2º Passo - Processamento 
das Notícias

Isabel dos Santos, acionista do 

EuroBIC de Teixeira dos Santos 

investe também no BPI *

*texto exemplificativo

● Identificação de 
Entidades

● Extração do corpo das 
notícias

● Repetição do 1º passo 
para novas entidades



Construção do 
Desarquivo

3º Passo - Processamento 
das entidades

● Organização das 
relações entre 
entidades

● Limpeza de entidades

Pessoas Organizações Locais Outros

● Armazenamento numa 
base de dados de 
grafos



Construção do 
Desarquivo

4º Passo - Interface de 
Interação



A Interface



Menu de pesquisa e visualização



Grafo interativo



Notícias associadas



Entidades de cada notícia



Demonstração



Discussão



Desafios em aberto (1/2)

Construção

● Pesquisa/expansão de entidades

● Remoção de duplicados

● Limpeza do corpo da notícia face ao resto do site

● Deteção de entidades (e tipo): melhores modelos para NER em PT

● Atualização real-time/diária do resultado



Desafios em aberto (2/2)

Utilização

● Pesquisa por template de relação

● Pesquisa com resultados em lista

● Partilha e edição colaborativa

● Criação de alertas

● Incorporar mais fontes de dados fidedignas



Casos de Uso

Jornalismo de Investigação

Verificação de Factos

Exploração e aprendizagem sobre o contexto e história de Portugal
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