Deseja continuar
a estudar?
Fazer uma formação
complementar?
Nós o apoiamos
financeiramente.
Num mundo em constante mudança a educação continuada é uma
necessidade. Nós o Apoiamos financeiramente com o vale para formação
complementar.

Neste documento você aprenderá,
✓
✓
✓
✓

O que é o vale para formação complementar.
Quem tem direito ao vale.
Quais cursos são suportados.
Como se candidatar.

Kofinanziert durch das
Programm Erasmus+
der Europäischen Union

O que é exatamente o vale para formação complementar?
O vale para formação complementar tem um valor de CHF 500 e destinase a apoiá-lo em sua educação continuada. As ofertas de cursos podem
ser encontradas no site www.weiterbildungsgutschein.li. O vale só pode
ser usado para despesas diretas do curso.

Quem pode beneficiar disso?
− apenas quem mora no Liechtenstein
− tem entre 20 e 65 anos
− o seu rendimento anual tributável (parágrafo 21 da declaração de
imposto) não for acima de:
o CHF 65'000 pais solteiros / solteiros
o CHF 77'000 pessoas casadas / pessoas em uma coabitação
Quais ofertas são suportadas? Onde a atual lista de cursos pode ser
visualizada?
Você pode escolher entre uma variedade de mais de 800 cursos
oferecidos por mais de dez provedores de cursos. A oferta é muito
diversa: você gostaria de aprender ou atualizar um novo idioma?
Melhorar suas habilidades de leitura, escrita e uso de computadores?
Visite nossa página www.weiterbildungsgutschein.li e inspire-se.

Quais ofertas estão excluídas do financiamento?
Ofertas de ensino médio profissionalizante, universidade e outras ofertas
educacionais formais não são promovidas com o vale. O vale não pode
ser combinado com outros programas de suporte (cursos de idiomas
suportados pela APA).

Quais condições devem ser cumpridas?
− O vale deve ser solicitado antes do início do curso. As inscrições
após o início do curso não podem mais ser consideradas.
− O início do curso deve ser em 2021.
− O curso deve ser frequentado pelo menos 80%. Caso contrário, o
vale deve ser devolvido à Fundação.

Como você faz o pedido de um vale para a formação complementar?
1. Escolha um curso na nossa homepage ou num livro de cursos e
verifique com o provedor se o curso atende às suas necessidades.
2. Para a inscrição, você precisa de informações dos seguintes
documentos:
-Documentos de identificação válidos (ID, passaporte ou ID do
estrangeiro).
-Última declaração de imposto.
-Nome do provedor do curso, oferta do curso, início do curso.
3. Preencha o formulário de inscrição na nossa homepage:
www.weiterbildungsgutschein.li
O que vem a seguir?
1. A Fundação Stiftung Erwachsenenbildung examinará a sua inscrição.
2. Se mais informações forem necessárias, você será contatado pela
Fundação.
3. No caso de uma decisão positiva, você receberá um vale
personalizado com um código.
4. Inscreva-se agora com o provedor de educação do curso. Digite o
código do vale na inscrição do curso.
5. Se os custos excederem CHF 500, você receberá uma fatura com o
restante saldo do provedor do curso.
6. Se ainda houver um saldo remanescente dos CHF 500, use-o para
outros cursos.

N o ta i m p o r ta nte : como este é um teste piloto, em 2021 serão apenas emitidos no
máximo 150 vales de CHF 500.

Você gostaria de uma consulta? Você tem dúvidas sobre a busca ou aplicação
do curso?
Stiftung Erwachsenenbildung, Landstrasse 92, 9494 Schaan,
stiftung@erwachsenenbildung.li, +423 232 95 80
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Postplatz 2, 9494 Schaan,
info.abb@llv.li, +423 236 72 00
De segunda a sexta-feira, das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

