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Arquivo da Web Portuguesa: 

uma infraestrutura para investigação 

científica 



A informação actual, será 

informação histórica no futuro 

E-books Web photo galleries Forums, social 

networks 

Blogs Online news 



Ou talvez não… 

E-books Web photo galleries Forums, social 

networks 

Blogs Online news 



Factos 

• A Web está a substituir a Imprensa 

• A Web é efémera 

85% da informação disponível na Web hoje,  

terá desaparecido ou sido alterado no prazo 

de 1 ano. 



Arquivo da imprensa Arquivo da web 

Arquivos para a Web são essenciais 



Como se recolhe a 

informação para arquivo? 

www.site.com/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


O primeiro arquivo da web 

Brewster Kahle fundou o Internet Archive em 1996, 

uma organização sem fins lucrativos com a missão de 

atingir o “o acesso universal a todo o conhecimento”. 



68 arquivos da web, 33 países (2014) 

List of Web archiving initiatives, Wikipedia 

 

 

 

 

 

 





1 700 milhões de ficheiros arquivados 

desde 1996 e a crescer (45 TB) 
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As páginas arquivadas em Km 

• Mais de 297 500 Km 

• 7,5 voltas ao mundo 

 



Pesquisa textual em Arquivo.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo.pt


Histórico de versões arquivadas 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCSH (1997) 



FCSH (2000) 



FCSH (2008) 



FCSH (2012) 



O Arquivo da Web Portuguesa 

preserva dados e publicações 

científicas em acesso-aberto 

 



Projecto Linguateca (1998-2010):  

colecções de teste, ferramentas e dados 



Repositório de publicações de grupo de 

investigação (2001) 



Páginas pessoais de investigadores (1996) 



O Arquivo da Web Portuguesa é 

uma fonte de dados primários 

para investigação na área de 

Humanidades (e não só) 



Eventos internacionais 

Revolução Egípcia de 2011: revolução baseada na 

web, revolução arquivada da web 

  

 



Eventos regionais 

Resultados das eleições portuguesas de 

2001 



A primeira página portuguesa 



Publicações impressas também são preservadas 

pelos arquivos da web 



Fotografias antigas 



Documentos históricos enriquecidos (meta-dados) 

Meta-dados gerados pelos 

utilizadores 



AWP: um arquivo de Arquivos?! 



AWP: Arquivo Histórico Ultramarino (2003) 

http://www.iict.pt/ahu/index.html 

 

http://www.iict.pt/ahu/index.html


AWP: Arquivo Histórico Ultramarino (2014) 

http://www.iict.pt/ahu/index.html 

 

http://www.iict.pt/ahu/index.html


Eventos pessoais 

Valor sentimental: a minha primeira bicicleta 



E se tiver pertencido a um ciclista famoso? 



Alerta! 
As pessoas não estão a preservar os dados 

digitais que produzem e publicam 

 

Os arquivos da web poderão ser a única fonte 

de memórias para muitas pessoas, 



Usando os dados e a 

infraestrutura do Arquivo da Web 

Portuguesa para investigação 

Exemplos 



Caracterizações da estrutura 

da web portuguesa 

Media type 
% contents 

2005 

% contents 
2008 

Trend 
 

Text/html 61.2% 57.8% -5.5% 

Image/jpeg 22.6% 22.8% +1.2% 

Image/gif 11.4% 9.4% -17.4% 

Text/pdf 1.6% 1.9% +18.5% 

Other 3.2% 8.1% - 

In João Miranda, Daniel Gomes, Trends in Web characteristics, 7th Latin 

American Web Congress, 2009. 

 



Acessibilidade da web para 

pessoas com deficiência 

In Rui Lopes, Daniel Gomes, Luís Carriço, Web Not For All: A Large Scale 

Study of  Web Accessibility, W4A: 7th ACM International Cross-

Disciplinary Conference on Web Accessibility, 2010 



Arquivo da Web Portuguesa é fonte de informação 

para desenvolver serviços inovadores 

Cadeira de Aplicações na Web da Universidade de Lisboa: 

• 2010/2011: agregador de informações acerca de política 

• 2011/2012: agregador de informações acerca de futebol 



Como colaborar com o 

Arquivo da Web Portuguesa 



Seleccionar páginas para arquivo 

arquivo.pt/sugerir 

arquivo.pt/sugerir


Organizar, partilhar e disseminar dados 

arquivados 

Guia de estilo da Wikipedia para citações tem campos 

para referenciar dados arquivados da web. 



Mensagens finais 

• Os arquivos da web são ferramentas 

essenciais para permitir investigação 

científica acerca dos nossos dias. 

• Os desafios de arquivar a web são muitos 

e complexos. 

• São necessárias colaborações inter-

disciplinares. 

 



Contactem-nos 

 

 

 

 

www.arquivo.pt 

daniel.gomes@fccn.pt 

 

Obrigado! 

 

http://www.arquivo.pt/

