NOTA DE IMPRENSA

Prémio Arquivo.pt 2021 elegeu os vencedores
Em 2021 a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através da sua Unidade FCCN, voltou a
promover o Prémio Arquivo.pt. O concurso terminou com a atribuição de prémios aos três melhores
trabalhos que tiveram como base a recolha de informação preservada pelo serviço público Arquivo.pt.
No total foram atribuídos 15.000€ em prémios.
Já são conhecidos os grandes vencedores da edição de 2021 do Prémio Arquivo.pt – o galardão que distingue
trabalhos inovadores que são baseados na informação acessível através deste serviço da Unidade FCCN e
que preserva milhões de páginas recolhidas da web desde 1996.
Na sua 4ª edição, que contou com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa,
foram rececionadas 26 candidaturas e manteve-se o objetivo de demonstrar a utilidade do Arquivo.pt, bem
como reforçar a importância da preservação da informação publicada na web como fonte de investigação e
conhecimento.
O grande vencedor da edição de 2021 foi o projeto “Major Minors”, de Paulo Martins e Leandro Costa,
garantindo um prémio no valor de 10.000€. A plataforma, criada por estes investigadores da Universidade
do Minho, tem como objetivo mapear a representação de grupos minoritários no panorama mediático
português. Para tal, “Major Minors” consiste numa base de dados ontológica que agrega recortes de
imprensa com referência a minorias sociais.
A ferramenta “Politiques”, criada por David Batista, foi distinguida com o segundo prémio, no valor de
3.000€. O trabalho consiste numa plataforma que permite pesquisar relações de apoio ou oposição entre
personalidades e partidos políticos. Estas ligações são estabelecidas através da análise de títulos de notícias
preservadas no Arquivo.pt. De acordo com o autor, a base de dados inclui cerca de 1400 personalidades
portuguesas afiliadas a partidos políticos e com cargos públicos em Portugal, entre outras.
O terceiro prémio foi atribuído ao trabalho “Primeiras páginas de jornais online portugueses”, da designer
Susana Parreira, que recebe assim um prémio de 2.000€. Como o nome indica, o projeto consiste numa
plataforma que realiza uma análise interativa do design gráfico das primeiras páginas de jornais online
portugueses ao longo do tempo. O trabalho recebeu ainda a menção honrosa atribuída pelo media partner
– o jornal Público. De acordo com a autora, a ferramenta poderá ser aplicada em investigação ou em contexto
de sala de aula.
Os projetos a concurso foram avaliados por um júri independente, composto por Alfredo Ramalho, Diretor
da Biblioteca Universitária João Paulo II da Universidade Católica Portuguesa; Celso Martinho, Diretor de
Engenharia, Miguel Avillez, Professor Auxiliar com Agregação no Departamento de Matemática da
Universidade de Évora; Maria Beatriz Marques, Professora da Universidade de Coimbra e doutorada em
Letras na área de Ciências Documentais; e Teresa Firmino, editora da secção de Ciência do jornal Público. Os
prémios serão oficialmente entregues no Encontro Ciência 2021, que se realiza de 28 a 30 de junho.
Anexos:
Vídeos de candidatura
- projeto Major Minors
- projeto Politiquices
- projeto Primeiras páginas de jornais online portugueses
- Vídeo resumo dos vencedores do Prémio Arquivo.pt 2021
- Página dos Prémios Arquivo.pt

Sobre a FCT
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) é a agência pública nacional de apoio à investigação em ciência,
tecnologia e inovação em todas as áreas do conhecimento. É tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES).
Sobre a Unidade FCCN
A FCCN é a unidade 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.
A RCTS é uma infraestrutura de investigação digital, transversal a todas as áreas do conhecimento e cobrindo todo o
território nacional.
Sobre o Arquivo.pt
O Arquivo.pt é uma infraestrutura de investigação gerida pela 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

Lisboa, 24 de junho 2021

Gabinete de Comunicação da FCT
+351 213 924 347
gabcom@fct.pt | www.fct.pt

