
Despacho n.° 28/ME/91 - Intercâmbios e visitas de estudo ao estrangeiro 
 

Regulamento dos programas de geminação, de intercâmbio escolar e de visitas 
de estudo ao estrangeiro 

Despacho n.° 28/ME/91 – Verificando-se um interesse crescente por parte dos 
estabelecimentos de ensino, nacionais e estrangeiros, no desenvolvimento de 
programas de geminação, intercâmbio escolar e visitas de estudo ao estrangeiro, em 
especial a países membros das Comunidades Europeias; 

Considerando que são princípios gerais do sistema educativo português, 
consubstanciados na Lei de Bases do Sistema Educativo, a necessidade de incentivo 
da formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários respeitadores 
dos outros e das suas ideias, abertos ao diálogo e contribuindo para a valorização dos 
diferendos saberes e culturas; 

Considerando, também, as decisões do Conselho da Europa e das Comunidades 
Europeias incentivando programas de intercâmbio de alunos e professores e de visitas 
de estudo; 

Considerando, assim, o carácter formativo de que se reveste a participação de jovens 
nestes programas, que proporcionam uma relação intercultural e favorecem uma 
tomada de consciência do espaço europeu, reforçando os valores da democracia e 
contribuindo para a construção de uma verdadeira «Europa dos cidadãos». 

Determino: 

1 – É aprovado o Regulamento dos Programas de Geminação e Intercâmbio Escolar 
entre estabelecimentos de ensino básico e secundário portugueses e seus 
correspondentes estrangeiros, bem como de visitas de estudo ao estrangeiro, anexo 
ao presente Despacho e que dele faz parte integrante. 

2 – Delego no Secretário de Estado da Reforma Educativa, com a faculdade de 
subdelegar nos directores regionais de educação, no director-geral do Ensino Básico e 
Secundário ou no director do Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e 
Profissional, conforme os casos, a competência para autorizar visitas de estudo de 
alunos do Ensino Básico ou Secundário ao estrangeiro. 

3 – A Direcção-Geral do Ensino Básico e Secundário e o Gabinete de Educação 
Tecnológica, Artística e Profissional, nas respectivas áreas de competência, podem 
apoiar financeiramente os estabelecimentos de ensino candidatos à realização dos 
programas referidos no n.° 1 através de verbas a inscrever anualmente no seu 
orçamento para o efeito, definindo os critérios que deverão presidir, em cada ano, à 
aprovação dos programas. 

4 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem os estabelecimentos de 
ensino promover, no âmbito da sua autonomia, a realização de actividades que visem 
a obtenção de receitas próprias destinadas ao desenvolvimento destes programas. 

5 – É revogado o Despacho do Secretário de Estado da Orientação Pedagógica, 
n.°156/77, de 11/11, publicado no DR, 2.ª, 266, de 17-11-77. 
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