
                                                              

                                                              
 

                                                              

                                                     
 

 

 

 

 

Prémio Arquivo.pt 2023 

 

EDITAL 

O Arquivo.pt é uma infraestrutura de investigação gerida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. 

(FCT, IP) através da sua 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. 

ÂMBITO/DESTINATÁRIOS 

O presente concurso visa premiar trabalhos originais e inovadores que demonstrem a utilidade do serviço 

Arquivo.pt, a importância de preservar e utilizar a informação publicada na web.  

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

informação principal, devendo ser aplicações práticas ou estudos completos de investigação baseados em 

informação preservada da web pelo Arquivo.pt. 

As candidaturas deverão demonstrar claramente a utilidade e cariz único do Arquivo.pt para o trabalho 

proposto e o impacto do trabalho na sociedade ou comunidade a que se destina. 

O concurso está aberto a todos os interessados, a título individual ou em grupo, embora tenha como 

principais destinatários os membros da comunidade educativa e científica.  

FINANCIAMENTO 

Os prémios a atribuir aos trabalhos melhor classificados serão os seguintes: 

Primeiro prémio: 10 000 EUROS 

Segundo prémio: 3 000 EUROS 

Terceiro prémio: 2 000 EUROS 



                                                              

                                                              
 

                                                              

                                                     
 

O júri reserva-se o direito de propor a atribuição de menções honrosas e de propor a não atribuição de 

qualquer prémio, caso nenhum dos trabalhos apresentados satisfaça os requisitos de qualidade e 

inovação ou não esteja conforme as regras deste regulamento. 

O Jornal Público é o parceiro de comunicação oficial do Prémio Arquivo.pt 2023. O Jornal Público atribuirá 

adicionalmente uma Menção Honrosa acompanhada de um prémio, a um dos trabalhos submetidos ao 

Prémio Arquivo.pt 2023 que se tenha focado no arquivo da web relativo ao Público online. 

O Aveiro Media Competence Center (AMCC) atribuirá uma Menção Honrosa a um dos trabalhos 

submetidos que se foque no arquivo da web de um ou vários jornais centenários disponíveis online. 

PERÍODO DO CONCURSO 

O concurso encontra-se aberto entre o dia da publicação em Diário da República e o dia 4 de maio de 

2023 às 13h (hora de Lisboa).  

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

As candidaturas devem ser submetidas através do preenchimento, em língua portuguesa, do formulário 

disponível em https://arquivo.pt/premio2023 

Cada candidatura deve integrar: 

● Uma Descrição Sumária do trabalho que apresente o seu impacto social e científico, a relevância 

da utilização do Arquivo.pt, originalidade e estado de concretização da candidatura. Esta 

Descrição Sumária deverá ser elaborada seguindo um modelo que será disponibilizado como 

complemento ao formulário; 

● Um vídeo que complemente a Descrição Sumária através de recursos audiovisuais. Este vídeo 

pode ser enviado como anexo no formulário de candidatura.  

Cada vídeo submetido deverá:  

● Ter duração máxima de 3 minutos; 

● Ser do formato .MP4, .WMV, .MOV ou .AVI; 

● Ter o nome de ficheiro sob a forma NomeDaEquipa_NomeDaCandidatura; 

● No caso de o vídeo ser enviado como anexo no formulário de candidatura, deve ter um máximo 

de 1 GB  

● Caso inclua texto ou som, ser o mesmo em português; 

● Não conter conteúdos contrários à lei, ordem pública ou bons costumes, (violência, racismo, 

xenofobia, difamação, sexo explícito e outros) sob pena de exclusão do presente concurso. 



                                                              

                                                              
 

                                                              

                                                     
 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

As candidaturas submetidas a concurso serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

● Qualidade técnica da candidatura (clareza, apresentação, estrutura); 

● Originalidade e caráter inovador; 

● Grau de maturidade do trabalho; 

● Impacto social (aplicação e utilidade social); 

● Impacto científico (aplicação e utilidade científica); 

● Relevância da utilização do Arquivo.pt. 
 

O júri pode solicitar aos candidatos a apresentação presencial da respetiva candidatura, no caso de 

pretender ver esclarecido, aprofundado ou complementado algum aspeto da candidatura.  

Os candidatos selecionados para apresentação presencial ao júri serão convocados por e-mail. Esta 

apresentação decorrerá nas instalações da unidade FCCN da FCT em Lisboa (Avenida do Brasil, 101), em 

data a definir. Em casos excecionais, devidamente justificados, a apresentação presencial poderá ser 

substituída por apresentação por videoconferência. 

O júri é composto por: 

● Dora dos Santos Silva (em substituição de Catarina Tente) - Digital Media 

● João Palmeiro - Ciências da Comunicação 

● Paulo Malta - Inovação & Tecnologia 

● Pedro Brinca - Economia 

● Teresa Firmino - Comunicação de Ciência  

● Zita Martins - Astrobiologia 

A composição dos membros do júri pode ser alterada por razões de indisponibilidade de agenda ou outros 

impedimentos. O júri determinará por sorteio um presidente com voto de qualidade para situações de 

desempate. 

INFORMAÇÕES 

Informações sobre este concurso podem ser obtidas através de: 

E-mail: contacto@arquivo.pt 

Telefone: +351 218 440 100 

Para mais informações consulte também o Regulamento.   

mailto:contacto@arquivo.pt

