NOTA DE IMPRENSA

Prémio Arquivo.pt 2019 tem o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da
República
Arquivo.pt e Museu da Presidência da República apresentam parceria em sessão
com intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
No próximo dia 13 de março, às 16h00, o Museu da Presidência vai receber a cerimónia de apresentação da
exposição virtual “Viagem no Tempo às Presidências da República”, desenvolvida no âmbito de uma parceria
entre o Museu e o Arquivo.pt da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A exposição será apresentada pelo
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que dá o seu Alto Patrocínio à Edição 2019 do Prémio
Arquivo.pt. A cerimónia conta também com a presença e a intervenção do Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor.
O prémio Arquivo.pt tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de trabalhos inovadores de
investigação sobre a informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. O Prémio irá distinguir três trabalhos.
O primeiro classificado receberá o valor de 10 000 euros; o segundo de 3 000 euros; e o terceiro de 2 000
euros. Para concorrer, basta submeter um texto e um vídeo curto que descrevam o trabalho realizado até às
13h (hora de Lisboa) do dia 3 de maio. Podem ser submetidos trabalhos individuais ou em grupo sobre
qualquer tema. O concurso irá premiar trabalhos originais e inovadores que demonstrem a utilidade do
serviço Arquivo.pt e a importância de preservar e utilizar a informação publicada na web. Os trabalhos devem
ter o Arquivo.pt como fonte de informação principal, e ser aplicações práticas ou estudos completos de
investigação baseados em informação preservada da web pelo Arquivo.pt.
Em 2018, foram distinguidos os trabalhos “Conta-me Histórias”, um serviço online que recorrendo a 24 fontes
de notícias eletrónicas (jornais e portais nacionais) oferece ao utilizador uma narrativa temporal a partir de
notícias sobre qualquer assunto, o trabalho “Enquadramento do conceito de “homossexualidade” em 20
anos de publicação do Jornal Expresso” e o “Arquivo de Opinião”, uma aplicação web que disponibiliza ao
utilizador um repositório digital de artigos de opinião, publicados entre 2008 e 2016, nos principais agentes
de media de Portugal.
O Arquivo.pt é uma infraestrutura de investigação gerida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
que permite pesquisar e aceder a páginas da web arquivadas desde 1996. O principal objetivo é a preservação
da informação publicada na web para fins de memória, estudo e investigação.
Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no site da FCT e no Arquivo.pt.
Cerimónia oficial de abertura do Prémio Arquivo.pt 2019
15h30 / 13 de março de 2019 / Museu da Presidência da República
Lisboa, 11 de março 2019

Programa:
15h30 – Receção dos participantes
16h00 – Abertura
16h05 – Intervenção do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor
16h15 – Apresentação do portal Arquivo.pt e do Prémio Arquivo.pt (Daniel Gomes, FCT)
16h30 – Intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e inauguração de «Viagem no
tempo com os Presidentes da República»
16h45 – Visita guiada ao Museu da Presidência da República e aos expositores Arquivo.pt
17h30 – Encerramento
Prémio Arquivo.pt 2019
As candidaturas podem ser feitas até dia 3 de maio às 13h através do seguinte link.

Gabinete de Comunicação da FCT
gabcom@fct.pt

