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e esta ter desaparecido? 

 
 
 

Já necessitou de aceder 
a uma página web 



Facto:  
A Web tem substituído a Imprensa 

eBooks Blogs News Galerias  
de 

Fotografia 



Contudo, esta valiosa informação 
desaparece rapidamente 



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

80% 



Preservar a Imprensa 

São necessários Arquivos também para a Web! 

Preservar a Web 



68 arquivos da web, 33 países (2014) 

List of Web archiving initiatives, Wikipedia 

 

 

 

 

 

 





Serviço gratuito de preservação 
fornecido a autores da Web 
• Só preserva informação de acesso público 

• Realiza recolhas: 

– Diárias: 400 publicações tais como jornais online 

– Trimestrais: sites .PT e outros selecionados 

– Extraordinárias: recolha experimental do .EU 

 



Como se obtém informação para arquivo? 

www.site.pt/index.html 

logo.gif about.html 

• Conjunto de endereços iniciais (e.g. páginas de 
entrada). 

• Recolha automática e iterativa de ficheiros 
hiperligados 

contacts.html location.html 

http://www.site.com/index.html
about.html
contacts.html
location.html


2 000 000 000 
2 mil milhões de ficheiros arquivados da 
web  

…desde 1996 

 



Exemplos de páginas 
arquivadas 



A primeira página portuguesa (90’s) 



Portais de anteriores governos 
(2011) 



Eventos internacionais 

Revolução Egípcia de 2011: revolução baseada na 
web, revolução arquivada da web 

  

 



Alguns conteúdos são únicos no mundo 

• 1ª página da Biblioteca do Congresso (1996) 

• Obtê-la foi um desafio: BNP não preservou 
CD-ROMs anexos aos livros 



Arquivo.pt: Arquivo de sites de Arquivos 

• O acervo de um arquivo é importante. 
• O site de um arquivo também. 



Publicações impressas também são preservadas 
pelos arquivos da web 



Documentos históricos enriquecidos c0m informação 
complementar 



Como 
pesquisar 
informação 
arquivada? 



Pesquisa por URL: 
Histórico de um endereço 



fcsh.unl.pt (2012) 



fcsh.unl.pt (2008) 



fcsh.unl.pt (2000) 



fcsh.unl.pt (1997) 



Problema com Pesquisa 
por URL  

➔ Os utilizadores não sabem o endereço exato da 
página que continha a informação que necessitam. 



O Arquivo.pt disponibiliza um 
serviço inovador que permite 
pesquisar por texto 



Pesquisa avançada 

• Frase 

• Exclusão de termos  

• Intervalo de datas 

• Formato 

• Restrição por site 

• Resultados por página 



Arquivo.pt 
 Para quem? Para quê? 



Gestão: documentação/auditoria 
de projeto concluído 

“Estava tudo no site” 

• Fim de financiamento 
• Avaria de hardware 
• Ataque informático 
• Erro humano  
• Atualização de conteúdo 
• … 

 



Como evitar que o seu site se perca? 

Sugira o seu site para  
arquivo em: 

arquivo.pt/sugerir 

 

arquivo.pt/sugerir


Siga recomendações para que o seu site 
possa ser bem arquivado 

Recomendações para a criação de conteúdos 
preserváveis ao longo do tempo: 

arquivo.pt/recomendacoes 

 

arquivo.pt/recomendacoes
arquivo.pt/recomendacoes


Investigação em todas as áreas: citações indisponíveis 



PORDATA:  
análise quantitativa 

Arquivo.pt:  
análise qualitativa 

Arquivo.pt como meio complementar de análise 

Evento:  

• Decréscimo na recolha seletiva de resíduos urbanos 



Decréscimo na recolha seletiva de resíduos 
urbanos: um facto a considerar no Expresso 
de Dezembro de 2012 



Colaborar com 
o Arquivo.pt 

Precisamos da vossa ajuda! 



Desafio: identificar sites das eleições 

• Pouco tempo para identificar e arquivar 
antes que desapareçam 

• Identificação é difícil de automatizar 

– Sites em cartazes nas ruas, panfletos de 
propaganda, TV 

• Muitos recursos humanos em pouco tempo 
para identificar os sites a recolher 

 



PSD  
(psd2011.com, 2011) 



Site japonês  
(psd2011.com, 2015) 



Como identificar sites das eleições para 
arquivo? 

• arquivo.pt/sugerir 

• Palavras-chave: 
#eleicoes2015 
OU 

• contacto@arquivo.pt  

 

arquivo.pt/sugerir
arquivo.pt/sugerir
mailto:contacto@arquivo.pt


Divulgar o Arquivo.pt 
Precisamos da vossa ajuda! 



Ainda temos poucos utilizadores 

E poucos recursos para divulgação. 



Disseminar o 
serviço 
Arquivo.pt e as 
suas notícias  
arquivo.pt/news 

Online 



Offline 

Cartazes, autocolantes, folhas de 
serviço, marcadores de livros 

Apresentações nas vossas 
instituições 



Arquivo.pt no seu dia-a-dia: 

• Pesquise para recuperar informação do 
passado. 

• Sugira sites para que não se percam. 
• Divulgue para que seja útil a mais 

pessoas. 
 

Precisamos da sua  

colaboração 
 
 


