
SABE QUANTO TEMPO

A INFORMAÇÃO FICA DISPONÍVEL?

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL «

Daniel Gomes é investigador doutorado em Engenharia Informática pela Universidade de Lisboa e Gestor do Arquivo.pt
na Fundação para a Ciência e Tecnologia, um serviço público que surge para preservar a informação que é publicada na web

e para se tornar na memória da web portuguesa.

Há
dez anos, o Arquivo.pl. era um "simples.

11

p roje to académico. I loje e um serviço

que funciona corno baekup e motor de

busca do passado da web portuguesa
ondo õ possível pesquisar por páginas web desde

o a no do 1 996.

O Arquivo.pt e hoje um serviço púbíicocdc acesso

público da I undação para a Ciência e lecnologia.

Começou em 200 1 como um projeto feito em

colaboração com a Biblioteca Nacional, evoluindo,

posteriormente, rv.i f Iniv^rsidade d*- 1
1 islxvi.

Fm >'o<)6 Daniel ("ionvs fa/ o Doutoramento em

Fnqenharia Informática pela Universidade de i is-

boa e em ?W7 inicia a transformação do projeto
num serviço na Fundação para a Computação
Científica Nacional (FCCN).

Em 2008 é feita a primeira recolha de conteúdos

da web portuguesa para serem preservados e em

2010 e iançado o primeiro protótipo do sistema de

pesquisa e de acesso á informação preservada.
Tm 70 16 o An ]u ivo.pt e["eliVr.i-se ( orno servic o que

é prestado a t o muni* W le < i^ntífic a e ne a< iémk a,

mas tarnb<%i ao cidadão comum.

INFORMAÇÃO
PARACRIARCONHECIMENTO

A internet surge "a medo" em Portugal em mea-

dos dos anos 90. 1 loje tudo está ligado a internet

e a informação está toda online. Já não existe uma
inform.ic.ao impressa qu^ posteriormente é (olo-

( àdâ online, mas sim ir ifbrr nação < jue já nasce < ie

fornia online. A informação é já, nos dias de hoje,

digital. "A sociedade produz toda esta informação

que fica ao dispor para qualquer cidadão, mas

durante quanto tempo c que esta informação fica

disponível? bsta disponível muito menos tempo
do que estavam os livros ou os jornais em papel",

começa por referir Daniel Gomes.

A, verdade é que 80% das páginas que
estão disponíveis hoje daqui a um

ano já nao estão ou os < onl^údos

já mudaram. 'Vivemos atuaímente **

numa sociedade onde se produz j?
p

muita informação, mas que tarn "¦~- Sí"
„• jj.

bem perde muita informação. @ **

Como o que conseguimos criar _ ... 0* f

conhecimento com uma informa -,
çào que é tão efémera; 1

", questiona o "* *3
nosso entrevistado.

Lsta é, portanto, a génese para criar os

arquivo^ < j,i web, ou sej,i, preservar a ir i formai ao

que é publicada na web, tal como os arquivos

foram criados para preservar e dar acesso a infor-

mação impressa.

'Preocupa nos potenciar a Ciência, contribuindo

por exemplo para a História ou a Sociologia. Na

prática, corno é que conseguimos descrever um

determinado evento que aconteceu há dez anos

ou analisar um fenómeno sociológico se não ace-

dermos aos conteúdos digitais/", acrescenta, ainda,
Daniel Gomes.

Mas o Arquivo.pt não responde apenas a questões
históricas ou sociais. A vertente económico sócia!

também terá benefícios com este arquivo. "Olhe-

mos para as organizações que têm custos elevados

associados à criação cie sites e de proteçào dos con-

i^údos. A infoiiuaçdO esqui 'leradci pode perder -se.

fstimarnos < jue o dinheiro que foi investido
j
Mia d

t riacho ( ios sílhs que estamos a j >reservai no Aiqui-

vo.pl e equivalente ao PIR de Poitugal em /dl 6,
ou seja, perder esta informação é o equivalente a

perder um ano do PIB português", diz nos Daniel

Gomes, bstamos aqui a falar, portanto, de um servi

ço criado para funcionar como um baekup e motor
de busca do passado da vveb portuguesa.

A principal missão desta iniciativa

<g£
é preservar os projetos que vão

dQ s^ri' lo( liados sob O' iomíiiio .pi.

; ©é? Pode ser visto tomo um pilar

essencial ao nível de informa

tJ çáo para fins de investigação,

a •• mas o potencial do Arquivo.

Pt é muito mais do que isto. Lstamos a faiar da pos-
sibilidade de podermos aceder ao passddo de tudo

o que é colocado na web.

Os desafios, esses, passam por manter a qualida-
de do serviço considerando a evolução da wcb. A

transformação digital será constante c a tecnologia
está a evoluir num sentido cm que diariamente

surgem novas soluções, novas projetos e produtos
inovadores." lemos de conseguir acompanhar esta

evolução constante da tecnologia e a forma como a

informação surge e e publicada, ao mesmo tempo

qu^ mantemos acessível a informação que já foi

publicada no passado", explica o nosso interlocutor.

Daniel Gomes reforça que preservar não é sinóni-

mo de armazenar. Armazenar é apenas uma parte
da preservação e para preservar c necessário con

seguir recolher, armazenar o manter o acesso ao

longo do tempo.
Outro dos desafios passa por conseguir pesquisar,

igualmente, imagens já preservadas. Neste sentido,
i^siá ia a ser desenvolvido um serviço parm assegu-
rar verlenie, < ujo proiólipo será !nM(d< Io ain< Ja

"A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
AINDA NÃO ESTÁ COMPLETA"

A transformação digital ocorreu, está cá e agora

precisamos de nos adaptar. Aqui surgem fatores

como a iliteracia digital.
Mop dia Icxia a g^nl^ usa .-i internei, mas

poucas pessoas l^rn o mínimo d^ conhecimento

( le c orno é qu^ a interrH funt iona. "Para urna boa

literária digital e essencial, igualmente, ganhar a

consciência da importância da preservação digital 1
'

afirma Daniel Gomes.

A informação não devo ser só protegida e publi

cada, mas também preservada. "loda a gente
concorda que informação é poder e que e neces-

sária informação para produzir conhecimento, mas

esquecem-se que nos dias de hoje ..i informação é

produz ida per< iida. A, i ransfor mação dh iit,.il ,-íirv ia

ritio ( ompMa nao houver <^sld c ons-

ciencialização de que é importante preservar tarn

bem a informação publicada na Internet" conclui

Daniel Gomes. ¦

DAS PAGINAS DA WEB

DESAPARECEM OU

MUDAM PASSADO

APENAS 1 ANO.


