
Prémio Arquivo.pt 2020 

O que é o Arquivo.pt? 

O Arquivo.pt preserva milhões de páginas recolhidas da web desde 1996 e disponibiliza um 

serviço público de pesquisa sobre esta informação histórica. 

Diariamente, são publicadas milhões de páginas na Web. No entanto, passado pouco tempo, a 

grande maioria desta informação deixa de estar disponível. 

Prémio Arquivo.pt 

O Prémio Arquivo.pt tem como objectivo galardoar anualmente trabalhos inovadores 

realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. 

Os trabalhos realizados devem ser aplicações práticas ou estudos baseados na informação 

acessível através do Arquivo.pt, que demonstrem a utilidade deste serviço público e a 

importância de preservar a informação publicada na web. 

Os trabalhos podem incidir sobre temas de qualquer área (ex. Educação, História, 

Sociologia, Comunicação, Saúde, Informática). 

Candidaturas 

A consulta atenta das seguintes referências é essencial para a candidatura de trabalhos: 

 Regulamento do Prémio Arquivo.pt 2020 

 Edital do Prémio Arquivo.pt 2020 

 Requisitos técnicos do vídeo 

 Descarregar documento-modelo da descrição dos trabalhos (.docx) 

Temas 

Os trabalhos podem versar sobre qualquer tema, desde que se recorra ao Arquivo.pt como 

principal fonte de informação. 

As candidaturas ao Prémio deverão demonstrar claramente a utilidade do Arquivo.pt para o 

trabalho submetido. 

Quem pode concorrer? 

Qualquer pessoa pode concorrer com um trabalho realizado utilizando o Arquivo.pt. 

Os trabalhos podem ser realizados individualmente ou em equipa. Contudo, a candidatura 

será submetida em nome de uma única pessoa responsável. 

https://www.arquivo.pt/
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127858244/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127858221
https://www.fct.pt/apoios/premios/arquivopt/Edital_Premio_ArquivoPT_2020.pdf
https://sobre.arquivo.pt/pt/colabore/premios-arquivo-pt/requisitos-tecnicos-dos-videos-para-a-candidatura-aos-premios-arquivo-pt/
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/DescriçãoSumaria-CandidaturaPremioArquivoPT.docx


 Valores dos Prémios 

 1º classificado: 10 000 € 

 2º classificado: 3 000 € 

 3º classificado: 2 000 € 

Data limite para candidatura 

 4 de maio de 2020 às 13h00 (hora de Lisboa). 

Como concorrer? 

As candidaturas deverão ser submetidas em língua portuguesa através de um formulário de 

candidatura e incluir os 2 ficheiros seguintes: 

1. uma Descrição do Trabalho seguindo o documento-modelo (máx. 2 000 palavras 

excluindo legendas e bibliografia) 

2. um curto Vídeo que demonstre o trabalho realizado seguindo os requisitos técnicos 

(máx. 3 minutos) 

Formulário de candidatura 

As candidaturas devem ser submetidas através do preenchimento do seguinte formulário: 

 Formulário de candidatura (requer conta Google gratuita) 

Júri 

 Helena Freitas – Biologia 

 Maria Beatriz Marques – Ciência da Informação 

 Miguel Fontes – Sociologia e Gestão 

 Paulo Bastos – Comunicação e Tecnologia 

 Teresa Firmino – Comunicação de Ciência 

O júri pode solicitar a apresentação presencial de trabalhos. Estas apresentações terão lugar 

nas instalações da FCT-FCCN (Av. do Brasil 101, Lisboa). Alternativamente, poderão ser 

realizadas remotamente através da Internet. 

O Júri irá nomear apenas os 3 primeiros classificados, não sendo publicadas classificações 

relativamente aos restantes trabalhos. 

Critérios de avaliação 

 Qualidade técnica da candidatura (clareza, apresentação, estrutura) 

 Originalidade e caráter inovador 

 Grau de maturidade do trabalho 

 Impacto social (aplicação e utilidade social) 

https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/DescriçãoSumaria-CandidaturaPremioArquivoPT.docx
https://sobre.arquivo.pt/pt/colabore/premios-arquivo-pt/requisitos-tecnicos-dos-videos-para-a-candidatura-aos-premios-arquivo-pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSNMXqjOYoI9dAwD_AR7yrGzqxl4NBYlpK-AErn4c5swKlHw/viewform
https://accounts.google.com/SignUp?hl=pt-PT
https://www.linkedin.com/in/hfreitas/
https://apps.uc.pt/mypage/faculty/beatrizmarques/pt
https://www.linkedin.com/in/miguel-fontes-544ba467/
https://www.linkedin.com/in/paulobastos/
https://www.publico.pt/autor/teresa-firmino
https://www.fccn.pt/contactos/


 Impacto científico (aplicação e utilidade científica) 

 Relevância da utilização do Arquivo.pt 

Data para divulgação dos resultados 

Os vencedores serão anunciados durante o Encontro Ciência 2020 que decorrerá em Junho de 

2020. 

Publicação e divulgação de trabalhos 

Os trabalhos submetidos poderão vir a ser divulgados garantindo-se sempre a referência 

autoral (Licença Creative Commons Atribution By). 

Referências úteis acerca do Arquivo.pt 

 Edições anteriores do Prémio Arquivo.pt 

 Pesquisa de páginas 

 Pesquisa de imagens 

 APIs para processamento automático 

 Perguntas frequentes 

 Publicações técnicas e científicas 

 Formações 

Materiais de divulgação do Prémio 

Arquivo.pt 2020 

 Cartaz (tamanho A2) 

 Panfleto (tamanho A5 para impressão frente e verso com margens de corte) 

 Panfleto (tamanho A4 para impressão frente e verso) 

 Vídeo (MP4) 

 Página oficial no website da FCT 

 Nota de Imprensa emitida pela FCT – Abertura de Candidaturas 

 Spot Rádio (MP4, WAV) 

 Infografias para redes sociais ou websites (imagens JPEG em Português e Inglês) 

 Link curto para esta página: arquivo.pt/premio2020 

Notícias 

 Abrem já em Janeiro as candidaturas para o Prémio Arquivo.pt 2020 

 Arquivo.pt no PÚBLICO 

 Notícias acerca da edição anterior do Prémio Arquivo.pt (2019) 

Media Partner Jornal Público 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt
http://arquivo.pt/premios
https://www.arquivo.pt/
https://arquivo.pt/images.jsp
https://arquivo.pt/api
https://sobre.arquivo.pt/pt/ajuda/
https://sobre.arquivo.pt/pt/publicacoes/
https://arquivo.pt/forma
https://sobre.arquivo.pt/pt/premio-arquivo-pt-2020-a2-cmyk-print/
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/premio_arquivo_pt_2020_flyer_A5_CMYKComBleeds.pdf
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/premio_arquivo_pt_2020_flyer_A4_sem_bleeds.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6DEd3S3ANVI&list=PLKfzD5UuSdERVUf7q4VjXqvsAm4m9RGD5
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/Prémio-Arquivo.pt-2020-Alto-Patrocínio-final1.mp4
https://www.fct.pt/apoios/premios/arquivopt/index.phtml.pt
https://www.fct.pt/media/notasimprensa/docs/2020_01_15_Nota_de_Imprensa_Premio_Arquivopt_2020.pdf
https://youtu.be/3KkPmybjffk
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/premio_spot_radio_video.mp4
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/Prémio-ArquivoPT2020_Rádio.wav
https://sobre.arquivo.pt/wp-content/uploads/redesSociaisPremioArquivoPT-V2.zip
https://arquivo.pt/premio2020
https://www.publico.pt/2019/12/27/ciencia/noticia/abrem-ja-janeiro-candidaturas-premio-arquivopt-2020-1898622
https://www.publico.pt/arquivo-pt-no-publico
https://sobre.arquivo.pt/pt/tag/premio-2019/


 

O Jornal Público é o parceiro de comunicação oficial do Prémio Arquivo.pt 2020. 

Menção Honrosa Jornal Público 

O Jornal Público foi dos primeiros a marcar presença na Internet e completa 30 anos no dia 5 

de março de 2020. 

O Jornal Público atribuirá adicionalmente uma Menção Honrosa a um dos trabalhos 

submetidos ao Prémio Arquivo.pt 2020 que se tenha focado no arquivo da web relativo ao 

Público online. 

Esta distinção incluirá uma assinatura anual do Público online. 

Alto Patrocínio do Presidente da República 

O Prémio Arquivo.pt 2020 conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 

República Marcelo Rebelo de Sousa. 

 

https://www.publico.pt/arquivo-pt-no-publico
https://arquivo.pt/wayback/19961013182712/http:/www.publico.pt/
https://arquivo.pt/search.jsp?l=pt&query=jornal+p%C3%BAblico&btnSubmit=Pesquisar
https://arquivo.pt/search.jsp?l=pt&query=jornal+p%C3%BAblico&btnSubmit=Pesquisar
https://www.publico.pt/assinaturas

