
O portal lifelong-learning.lu é desenvolvido e gerido pelo  
INFPC - Instituto Nacional para o Desenvolvimento da 
Formação Profissional Contínua (Institut national pour le 
développement de la formation professionnelle continue), um 
organismo público sob a tutela do Ministério da Educação Na-
cional, da Infância e da Juventude do Luxemburgo (Ministère 
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse).

O instituto tem como missão promover a formação ao 
longo da vida junto de todos os públicos abrangidos pela 
formação, sejam eles empregados, candidatos a empre-
go, organismos de formação,  empresas que pretendem 
adquirir formação ou ainda administradores de empresas.
É possível encontrar todas as informações que necessita 
no portal, mas também tem à sua disposição um serviço de 
informações (infoligne).

Infoligne : 26 20 40 

infoligne@infpc.lu

INFPC
Institut national pour le développement
de la formation professionnelle continue
www.infpc.lu
www.lifelong-learning.lu

Mais de 9.000 formações: 

línguas, informática, finanças, 

construção, segurança, etc.

Desenvolva as suas competências 
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COMO
ENCONTRAR

A SUA 
FORMAÇÃO



Com mais de 9.000 formações propostas 
por 250 organismos de formação, 
lifelong-learning.lu é o portal nacional 
da formação ao longo da vida.

A quem se destinam 

as formações?

Aos empregados, aos candidatos a emprego e,  
de uma forma geral, a todas as pessoas que desejem 
formar-se e aperfeiçoar-se. 

Às empresas que investem na formação dos seus  
empregados para aumentar o seu desempenho  
e a sua competitividade.

Quais são as formações?

Formações que abrangem todas as áreas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As formações propostas podem realizar-se em cursos 
diurnos, em horários desfasados, em cursos noturnos, aos 
fins de semana, à distância ou ainda através da aprendi-
zagem para adultos.

Podem ser de curta duração ou prolongar-se por vários 
meses no caso de certas formações com direito à atri-
buição de diploma. 

Que organismos de formação 

são membros do portal 

lifelong-learning.lu? 

São membros do portal organismos de formação acredit-
ados, públicos, parapúblicos, associativos ou privados.
Estes organismos propõem catálogos de formação e/ou 
uma oferta de formação adaptada às necessidades.

Que outras informações 

é possível encontrar no portal 

lifelong-learning.lu?

Dispositivos de ajuda à formação:   
licença individual de formação, licença linguística, 
licença juventude, reorganização do tempo de trabalho, 
cofinanciamento da formação na empresa, etc.

Informações relativas a:
- orientação ao longo da vida,
- validação da experiência adquirida (VAE), 
-   estudos, análises e novidades relativos à formação 

ao longo da vida.

Agricultura, 
Agroalimentar 

Artesanato, Arte 

Comércio, Venda, 
Horeca 

Comunicação, 
Multimédia 

Construção, 
Ambiente, Energia 

Desenvolvimento 
pessoal e profissional 

Finanças, 
Seguros, Direito 

Gestão de empresas, 
Recursos humanos

Informática, 
Telecomunicações 

 
Línguas 

Mecânica, 
Eletrotécnica, 
Automatismos 

Qualidade, Segurança 

Saúde, Ação social 

Ciências, Ciências 
sociais e humanas 

Transformação 
de materiais e gestão 

da produção 
 

Transportes, 
Movimentação cargas


