ANQEP e DGE
Quem somos?
A Agência Nacional para a Qualificação e
o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP)
coordena o Sistema Nacional de
Qualificações e a execução das políticas
de educação e formação profissional de
jovens e adultos.
A Direção-Geral da Educação (DGE) é
responsável pela execução das políticas
relativas às componentes pedagógica e
didática da educação pré-escolar, dos
ensinos básico e secundário e da
educação extra - escolar.
Contactos

Sabias que...
para fazeres o Ensino Secundário tens várias
opções ao teu dispor?
Sabias que...
também podes fazer o Ensino Secundário,
aprendendo uma profissão?
Sabias que...
há cursos de dupla certificação, que te
permitem obter, em simultâneo, uma
certificação escolar e uma qualificação
profissional?
Sabias que...
qualquer curso do Ensino Secundário te
permite aceder a um curso superior?

Agência Nacional para a Qualificação e
o Ensino Profissional, I.P.

anqep@anqep.gov.pt
https://www.facebook.com/ANQEP
https://twitter.com/ANQEP

Direção-Geral da Educação

dge@dge.mec.pt
https://www.facebook.com/DGEducacao
https://twitter.com/DG_Educ

Para mais informações consulta:
ANQEP: www.anqep.gov.pt
DGE: www.dge.mec.pt
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