
SABE - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares

Embora já funcionasse informalmente desde 1997, o Serviço de apoio às Bibliotecas 
Escolares foi criado por despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal  de 14 de 
Janeiro de 2006.

Recursos Humanos
O SABE é constituído por todos os funcionários que prestam serviço nas bibliotecas 
Públicas do Concelho, que quando necessário colaboram na organização e dinamização 
das Bibliotecas Escolares.

Objectivos:
O Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares tem como objectivo acompanhar e apoiar 
as Bibliotecas Escolares do Concelho de Arganil, de forma a contribuir para o seu 
desenvolvimento e rentabilização em várias áreas.

Funções do SABE:
O SABE insere-se no Grupo de trabalho concelhio sendo o serviço operacional que 
desenvolve na prática os projetos e as decisões tomadas nas reuniões do Grupo 
Coordenador das Bibliotecas do Concelho de Arganil.
Fundamentalmente o SABE presta colaboração técnica às bibliotecas Escolares nos 
vários domínios:
- Desenvolve acções de formação prática numa lógica de formação de utilizadores de 
Bibliotecas  tanto para alunos como para professores
- Desenvolve, em colaboração com os professores atividades na área da literacia com o 
objectivo de criar hábitos de leitura, dinamizando acções de promoção da leitura.
- Mantém actualizado o catálogo concelhio, validando registos e inserindo-os no 
catálogo online.
- Cataloga os documentos do fundo documental das BE do 1º ciclo.
- Mantém actualizado o Portal da Rede de Bibliotecas do Concelho, inserindo noticias 
que chegam das várias atividades que as BE realizam.
- Dá apoio técnico na arrumação da biblioteca e no empréstimo domiciliário no que 
respeita às Bibliotecas do 1º ciclo, bem como na implementação do cartão único para as 
bibliotecas do concelho.
- Dá apoio técnico às BE do 2º e 3º ciclo e secundário sempre que lhe é solicitado

O SABE está sedeado na Biblioteca Municipal Miguel Torga de Arganil


