
Documento para a formalização do SABE 

 

A Câmara Municipal de Caminha vem, em conformidade com o acordo de cooperação 

firmado com a Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação, 

formalizar/institucionalizar o Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE), na 

dependência hierárquica de Flamiano Martins. Este serviço, criado no âmbito das 

atribuições da Biblioteca Municipal de Caminha, terá a coordenação, missão, funções e 

objectivos que a seguir se discriminam.  

 

Coordenação 

O serviço de SABE é coordenado pelo Técnico Superior de Biblioteca e Documentação 

da BM para isso indicado, coadjuvado por uma equipa constituída por Assistentes 

Técnicos.  

 

Missão  

Cumpre ao SABE promover as bibliotecas escolares do concelho, fomentando a sua 

criação e acompanhando o seu desenvolvimento.  

 

Objectivos 

 

 Participar na implementação de uma rede concelhia de bibliotecas escolares; 

 Promover a articulação das bibliotecas escolares com as outras bibliotecas, 

procurando formas de cooperação e rentabilização de meios; 

 Promover o estabelecimento de redes sociais de parceria com a comunidade; 

 Apoiar a utilização e difusão dos recursos documentais; 

 Cooperar com as bibliotecas escolares no desenvolvimento dos hábitos de leitura 

e competências literácicas; 

 Participar na formação dos profissionais das bibliotecas escolares (em 

colaboração com os Centros de Formação e outras entidades de formação). 

 

 

 

 

 



Funções 

 Oferecer colaboração e apoio técnico especializado às escolas no 

domínio da criação, organização, gestão e funcionamento das bibliotecas 

escolares; 

 Aconselhar na selecção dos documentos, na organização e gestão 

documental, e no desenvolvimento e implementação do serviço da 

biblioteca; 

 Fomentar a existência e sustentação do grupo de trabalho para as 

bibliotecas escolares do concelho (CIBE, CLBE, DR, coordenadores BE, 

responsáveis pelo SABE.). 

 Disponibilizar recursos documentais às escolas (empréstimo prolongado, 

empréstimos especiais para projectos específicos, itinerância de baús…); 

 Disponibilizar o tratamento técnico dos fundos documentais das 

bibliotecas escolares, promovendo condições, em articulação com os 

parceiros, para a criação de um catálogo colectivo do concelho;  

 Encontrar estratégias de permuta de documentos e empréstimo inter-

bibliotecas; 

 Disponibilizar formação formal e informal aos profissionais envolvidos 

no serviço das bibliotecas escolares; 

 Programar conjuntamente actividades de animação.  
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