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Apresentação

• O conceito de Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE) que se 

concretiza no município de Oliveira de Azeméis assenta em princípios efectivos de 

pertença e cooperação. O SABE é um sector da unidade orgânica que é a 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro mas todos os parceiros envolvidos no 

programa da Rede de Bibliotecas Escolares (Autarquia, Escolas, Gabinete da 

Rede de Bibliotecas Escolares, DREN, Centro de Formação e demais

organismos) partilham a visão de construírem uma rede, pois todos eles 

interagem, recebendo e fornecendo apoio de forma cooperativa.
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• O SABE , no município de Oliveira de Azeméis, entra numa nova fase no 

ano de 2007, ano em que a nova Biblioteca Municipal  finaliza a sua 

instalação e prepara a sua abertura ao público . O desenvolvimento deste  

serviço por parte da Câmara Municipal está relacionada com a dotação de 

recursos humanos e tecnológicos na Biblioteca Munic ipal Ferreira de 

Castro que garantem a sustentação dum catálogo comum e possibilitam a 

integração do trabalho de qualidade que tem vindo a ser desenvolvido pelas 

Escolas e pelo Centro de Formação de Oliveira de Azeméis. Através destes 

recursos pretende-se apoiar uma rede entre a biblioteca municipal, as 

bibliotecas escolares e os parceiros que funcione em plena articulação, 

potenciando os seus recursos através da colaboração e cooperação. 
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PRINCÍPIOS

Afirmação do reconhecimento das bibliotecas, públic a e escolares, na 

comunidade local pela:

• Cooperação – Constituição do catálogo colectivo, cartão único de leitor, partilha de recursos 

entre a Biblioteca Municipal e as Bibliotecas Escolares e interbibliotecas e comunidade;

• Divulgação de boas práticas ;

• Qualificação e/ou concretização de planos e project os de animação da leitura ;

• Formação – consolidação de conhecimentos e implementação de novas áreas de formação;

• Produção de documentos orientadores para as Bibliot ecas Escolares ;

• Envolvimento em projectos de inclusão e estabelecim ento de redes sociais de parceria 

na comunidade.
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FUNÇÕES

A Rede de Bibliotecas Escolares de Oliveira de Azeméis é apoiada pela Biblioteca 

Municipal Ferreira de Castro através do SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares , visando a concretização dos compromissos assumidos no Programa

da Rede de Bibliotecas Escolares, o fomento de uma política coordenada de 

aquisições, a compatibilização e a troca de informação bibliográfica e a 

dinamização do empréstimo interbibliotecas, assente na observância de princípios 

técnicos (biblioteconómicos e informáticos) comuns através da sua plataforma 

tecnológica que permite a constituição e manutenção de um Catál ogo 

Colectivo on line e a adopção do Cartão de Leitor com um, designadamente:
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• Apoiar as escolas que não possuem biblioteca escola r, estimulando a sua criação através 

da elaboração de projectos que possibilitem o apoio por parte do Gabinete da Rede de 

Bibliotecas Escolares, garantindo-se a articulação com o Pelouro da Educação na componente 

da adequação de espaços e obras no parque escolar;

• Prestar colaboração técnica às escolas integradas n a Rede de Bibliotecas Escolares no 

domínio da organização, gestão e funcionamento das Bibliotecas Escolares;

• Seleccionar e adquirir equipamento informático, aud iovisual e mobiliário específico ;

• Seleccionar, adquirir e proceder ao tratamento técn ico dos fundos documentais  das 

escolas EB1 com integração no Catálogo Colectivo da  Bibliotecas Escolares de Oliveira de 

Azeméis;
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5. Participar na formação dos docentes e não docente s ao serviço das Bibliotecas 

Escolares mediante colaboração com o Centro de Form ação de Oliveira de 

Azeméis e outras entidades formativas;

6. Fornecer recursos informativos suplementares aos existentes nas escolas, através de 

empréstimos colectivos e/ou programas específicos a  criar ;

7. Renovar periodicamente o fundo documental das Bib liotecas Escolares , mediante os 

montantes definidos no Protocolo celebrado entre a autarquia e o Plano Nacional de 

Leitura;

8. Dinamizar espaços e projectos de leitura em coope ração com os parceiros , que se 

pretendem que sejam transversais a toda a comunidade do município;

9. Fazer a ligação entre a autarquia e o Gabinete da  Rede de Bibliotecas Escolares e 

parceiros.
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RECURSOS HUMANOS

O SABE, sendo um serviço da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, depende do 

Vereador do Pelouro da Biblioteca em articulação com o Vereador do Pelouro da 

Educação, e será constituído por um Bibliotecário e dois Técnicos Profissionais de 

Biblioteca e Documentação.

Destaque-se que a afectação desta equipa pretende desenvolver as funções previstas e 

consideradas pelo Ministério da Educação como sendo da competência da autarquia 

nas áreas de intervenção das Bibliotecas Municipais.
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Competências ao nível do apoio técnico:

a) Execução do tratamento técnico do fundo documenta l das Bibliotecas pertencentes ao 1º 

Ciclo, a realizar nas instalações da Biblioteca Municipal, para constituição do Catálogo 

Colectivo da Rede de Bibliotecas Escolares de Oliveira de Azeméis e sua disponibilização on-

line. Para as escolas do 2º e 3º Ciclos e Secundárias a B MFC disponibiliza gratuitamente 

o sistema integrado de gestão documental, apoia na formação dos responsáveis das 

Bibliotecas Escolares e garante todas as condições técnicas e tecnológicas para 

integração do catálogo das escolas para constituição do Catálogo Colectivo da Rede de 

Bibliotecas Escolares de Oliveira de Azeméis e sua disponibilização on-line;

b) Formação que incida sobre a gestão técnica de bib liotecas no âmbito da constituição do 

Catálogo Colectivo das Bibliotecas Escolares e do C artão de Leitor, desenvolvida em 

articulação com o Centro de Formação de Oliveira de  Azeméis, de modo a uniformizar 

procedimentos de tratamento documental, a gestão partilhada do catálogo e a utilização de 

todos os módulos do sistema integrado de gestão de bibliotecas adoptado.
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Competências ao nível da promoção da leitura e dina mização de actividades:

a) Elaboração de propostas para integração no Plano de Desenvolvimento preconizado no 

protocolo de parceria celebrado entre o Município de Oliveira de Azeméis e o Plano 

Nacional de Leitura, que contemple todas os projectos/acções/actividades que darão 

forma aos compromissos assumidos pelo executivo, tanto na dimensão de promoção de 

leitura como no apoio financeiro;

b) Elaboração de propostas e apoio na execução de a cções concertadas de promoção da 

leitura e apresentação de candidaturas a entidades e organismos públicos e privados, 

como a Semana da Leitura e/ou a Comemoração do Dia Internacional das Bibliotecas 

Escolares.

c) Promoção da partilha de recursos efectuada e ince ntivada através do empréstimo do 

fundo documental entre as bibliotecas escolares e também através do empréstimo 

colectivo proporcionado pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro;
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Para a concretização a BMFC disponibiliza a cada es cola:

a) o acesso livre e gratuito ao sistema informático de gestão integrada de bibliotecas 

adoptado pelo município para a Rede de Bibliotecas Escolares de Oliveira de 

Azeméis;

b) o acesso livre e gratuito ao catálogo colectivo das BE/CRE;

c) o apoio técnico, biblioteconómico e informático, indispensável à compatibilização e 

manutenção do catálogo da Escola;

d) a formação e acompanhamento regular necessários na componente do software de 

gestão integrada de bibliotecas;

e) A oferta do Cartão de Leitor nas quantidades da totalidade da comunidade educativa.
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Adesão ao Catálogo Colectivo da Rede de Bibliotecas  Escolares de Oliveira de Azeméis

Software adoptado – GIB – Gestão Integrada de Bibliotecas

Instalação – Servidor da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Ligação – Através de uma linha de Internet dedicada da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Processo – Levantamento efectuado às escolas para obtenção dos seguintes dados:

1. Designação da Escola | Nome da Escola – para criação da cota e criação da unidade administrativa

2. Quantidade de alunos (para atribuição do Cartão de Leitor)

3. Quantidade de documentos e/ou registos (para avaliação do grau de tratamento e quantidade de 
etiquetas para cota)

4. Indicação do sistema informático adoptado (para questões de migração de dados)

Requisito fundamental – as escolas devem estar dotad as do WINDOWS XP (mínimo) e ACESSO À 
INTERNET na Biblioteca Escolar
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Adesão ao Catálogo Colectivo da Rede de Bibliotecas  Escolares de Oliveira de Azeméis

• Escolas Eb 1 

Instalação em cada biblioteca escolar de uma licença do software GIB XP (com todos os módulos)

Registos convertidos pela BMFC (a escola deverá fornecer a base de dados em CD ROM) que se ocupa 
de todo o tratamento documental – desde a carimbagem à arrumação nas estantes.

Constituição do catálogo de acordo com indicações técnicas da BMFC com apoio técnico aos responsáveis

• Escolas Secundárias e Escolas  EB 2,3

Instalação em cada escola de uma licença do software GIB XP (com todos os módulos)

Registos convertidos pela BMFC (a escola deverá fornecer a base de dados em CD ROM e posteriormente 
à migração dos dados, irá proceder à sua correcção para uniformidade de procedimentos técnicos)

Constituição do catálogo de acordo com indicações técnicas da BMFC com apoio técnico aos 
coordenadores
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Adesão ao Catálogo Colectivo da Rede de Bibliotecas  Escolares de Oliveira 

de Azeméis e apoio no âmbito do SABE

Assistência às escolas | be

1. Criação de um endereço electrónico da BMFC- SABE para contactos

2. Formulário para apoio disponível on-line no site da Biblioteca Municipal com 

identificação das necessidades
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Metodologia de Trabalho

Proposta para a Rede 
Concelhia
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Realização de reuniões de trabalho da Rede de Bibli otecas Escolares de Oliveira de Azeméis , com o 

objectivo de desenvolver um trabalho articulado e abrangente ao nível da rede de bibliotecas no 

município e que corresponda aos princípios assumidos pela autarquia no acordo de cooperação 

celebrado com o Ministério da Educação | Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares:

Participantes nas reuniões - âmbito alargado e restrito:

Alargado - duas reuniões anuais com a presença da Autarquia, dos Presidentes dos Conselhos Executivos 

das Escolas, Biblioteca Municipal, DREN, PNL, Gabinete da RBE, Centro de Formação, Rede Social, 

Universidade Sénior, Federação da Associação de Pais e Coordenadores, Centro Lúdico e Professores 

responsáveis pelas bibliotecas escolares;

Restrito – reuniões quinzenais com a presença dos coordenadores e professores responsáveis das BE, 

representantes do Centro de Formação, da Biblioteca Municipal, da Divisão da Educação, da Rede 

Social, da FAPCOA, da Universidade Sénior, do Centro Lúdico e da DREN.


