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Criptomoedas?
• Criado em 2008, com Bitcoin e 

Blockchain.

• Desde 2008 até hoje foram criados 
mais de 13 000 projetos.

• Finanças, Arte e Jogos.



NFTs

• NFT (Non-fungible
Token)

• Arte Digital

• Blockchain



Funcionamento Blockchain



Motivação
Muitos foram os projetos criados ao 
longo do tempo, originando um 
conjunto vasto de websites, tecnologias 
e fraudes.

Os mercados seguem fases de 
financiamento e é durante uma fase 
inicial de euforia que mais projetos são 
criados.



Aumentar as 
nossas coleções e 
comunidade de 

utilizadores



Centralização da 
informação de cada 
criptomoeda



coingecko.com

http://www.coingecko.com/


coinmarketcap.com

http://www.coingecko.com/


opensea.io

http://www.coingecko.com/


Criptomoedas
Exemplos



squidgame.cash

https://squidgame.cash/


1 Novembro 2021



2 Novembro 2021



2022



Tesla coin



Arte
NFTs



Jogos e
Metaverso



Crypto 
Escudo



Procedimento

1. Obtenha a identificação de todas as 
listas de projetos em cada plataforma.

2. Obter a informação de cada projecto:
• Website

• Github

• Instagram

• Twitter

• Facebook

• Reddit

3. Guardar a informação num ficheiro (csv).

https://api.coingecko.com/api

https://coinmarketcap.com/api

https://docs.opensea.io/reference/api-overview

https://api.coingecko.com/api
https://coinmarketcap.com/api
https://docs.opensea.io/reference/api-overview


Dataset criptomoedas

Link código→ github.com/arquivo/scripts/blob/master/Crypto/Get_Crypto_URLs.py

http://www.github.com/arquivo/scripts/blob/master/Crypto/Get_Crypto_URLs.py


Dados.gov



Dados relacionados com Criptomoedas

Link dataset → arquivo.pt/datasetCrypto

http://www.arquivo.pt/datasetCrypto


Dados da coleção

• Data de criação da coleção:
• Maio 2022

• URLs totais únicos: 
• 88 994 (Websites, Github, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit)

• URLs indisponíveis:
• 12 681 (14,25%)



Caso de 
estudo

youtube.com/watch?v=xgMyFb0JnsE

https://www.youtube.com/watch?v=xgMyFb0JnsE


Eliminou Tweets 

twitter.com/benphillipsuk Arquivo.pt, 04/05/2021- twitter.com/benphillipsuk

https://twitter.com/benphillipsuk
https://twitter.com/benphillipsuk


Vendeu o 
projeto



Arquivo.pt Coin !! 🚀



Conclusões

● O Arquivo da Web pode desempenhar um papel 
importante no desenvolvimento das criptomoedas.

● Investigadores podem dar origem a contribuições 
científicas inovadoras utilizando as ferramentas 
fornecidas pelo Arquivo.pt.

● E concorrer ao Prémio Anual do Arquivo.pt!
● arquivo.pt/premio

http://www.arquivo.pt/premio
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SavePageNow?

• Permite salvar páginas no 
Arquivo.pt.

• Inspirado no Internet Archive
SavePageNow e implementado 
utilizando o webrecorder pywb.



Procedimento





Submeter a página

arquivo.pt/savepagenow

http://www.arquivo.pt/services/savepagenow?l=en








SavePageNow irá ajudar

• Melhorar a qualidade das coleções;

• Melhorar o controlo de qualidade;

• Permitir a preservação de conteúdos que desaparecem muito rapidamente;

• Ajuda a complementar as coleções existentes;

• As instituições podem preservar de forma autónoma os seus conteúdos digitais;

• Os utilizadores ganham um papel ativo no processo de recolha;



Conclusões
• Desta forma, qualquer pessoa que utilize SavePageNow está a contribuir para que 

os conteúdos publicados na Internet não sejam perdidos.

• Precisamos da sua ajuda para as testar em diferentes dispositivos de várias 
marcas.

• Se detetar algum problema, por favor contacte-nos! 
• contacto@arquivo.pt

mailto:contacto@arquivo.pt



