NOTA DE IMPRENSA

Estão abertas as candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2021
Galardão distingue anualmente trabalhos inovadores de investigação que utilizam a informação
preservada pelo Arquivo.pt. Candidaturas estão abertas até 4 de maio e serão distinguidos três
trabalhos, num total de 15.000€ em prémios. Iniciativa conta com o Alto Patrocínio do Presidente da
República Portuguesa
O Arquivo.pt, serviço gerido pela Unidade de Computação Científica Nacional (FCCN) da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT), volta a distinguir, em mais uma edição, os trabalhos inovadores de
investigação que utilizam a informação preservada por este serviço de interesse público. Esta é a quarta
edição do Prémio Arquivo.pt e as candidaturas encontram-se abertas até 4 de maio.
Com periodicidade anual, o Prémio Arquivo.pt tem como objetivo fomentar aplicações práticas ou estudos
completos de investigação 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.
Por essa razão, os trabalhos podem incidir sobre temas de qualquer área (ex. Educação, História,
Sociologia, Comunicação, Saúde, Informática), desde que se recorra ao Arquivo.pt como principal fonte de
informação.
Para concorrer, os interessados devem submeter um texto e um vídeo curto que descrevam o trabalho
realizado. Serão distinguidos três trabalhos, premiados da seguinte forma: 1.º classificado - 10.000€, 2.º
classificado - 3.000€ e 3.ª classificado - 2.000€. Está ainda prevista a atribuição de uma menção honrosa
numa colaboração especial com o jornal Público, o media partner deste galardão, que oferecerá uma
assinatura anual online ao melhor trabalho submetido que se tenha focado no arquivo da web relativo ao
Público online. O Prémio Arquivo.pt realiza-se desde 2018 e conta com o Alto Patrocínio do Presidente da
República Portuguesa. Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis em
https://arquivo.pt/premio2021
Sobre o Arquivo.pt
O Arquivo.pt é uma infraestrutura de investigação gerida pela Unidade de Computação Científica Nacional
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Unidade FCCN) 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. Para mais informações, visite: www.arquivo.pt.
Sobre a Unidade FCCN
A FCCN é a Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT),
que tem como missão principal o planeamento e gestão da RCTS – Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade,
uma infraestrutura de investigação digital, transversal a todas as áreas do conhecimento e cobrindo todo o
território nacional. Sobre esta rede de alto desempenho são disponibilizados serviços para instituições de
ensino e investigação, assegurando assim os requisitos de comunicações e serviços digitais avançados das
diversas comunidades de utilizadores destas entidades. A RCTS constitui-se igualmente como uma
plataforma de experimentação para aplicações e serviços avançados de comunicações.
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