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Sector de limpeza de edifícios no Luxemburgo
No Luxemburgo, o sector imobiliário não para de
crescer e cria um alto nível de concorrência entre as
empresas de limpeza. Cada cêntimo conta para ganhar
contratos milionários, mesmo que isso resulte em más
condições de trabalho para o pessoal. As empresas

tentam reduzir cada vez mais o tempo da prestação
e o número de pessoas nos clientes. Para maximizar
os lucros, essas empresas fazem ofertas mais atrativas
do que a concorrência, negligenciando assim as condições de trabalho dos seus trabalhadores!

STOP

Cada vez mais membros do nosso sindicato e trabalhadores queixam-se das condições de trabalho e
da maneira que são tratados pelos superiores. Uma
grande maioria desses mesmos trabalhadores trabalham em empresas, onde o LCGB não está representado por uma delegação do pessoal.

à degradação das
condições de trabalho

As seguintes práticas devem de parar imediatamente:
• o aumento constante da carga de trabalho
• não cumprimento do contrato coletivo de trabalho
(CCT);
• artigos ilegais no CCT;
• postos de trabalho não previstos pelo CTT;
• falta de segurança e equipamentos;
• não cumprimento dos períodos de descanso diários e
semanais;
• férias forçadas sem remuneração;
• contratos de trabalho inadmissíveis;
• trajeto não remunerado;
• chantagem permanente.
Os representantes do pessoal devem ser formados
e apoiados por uma organização sindical forte como
o LCGB, cujo o principal interesse é o bem-estar de
todos os trabalhadores do sector!

Luta diária do LCGB no terreno!
Muitas das vezes, as delegações do pessoal não defendem o interesse dos seus trabalhadores porque não são
seguidas, nem formadas ou simplesmente seguem ordens de uma central sindical que, afinal de contas, só está
interessada no seu próprio bem ou na propaganda eleitoral. O LCGB luta para defender os interesses dos seus
membros e para melhores condições de trabalho para todos os trabalhadores do sector.

Nos últimos meses, o LCGB também denunciou muitas práticas maliciosas em todo o
sector:
• o não respeito do código do trabalho e do contrato coletivo de trabalho
• Tabelas salariais mal calculadas pela Federação de Empresas de Limpeza durante anos;
• a recuperação e publicação dessas falsas escalas salariais pelo sindicato majoritário;
• o não respeito pelas empresas estrangeiras do 5º artigo do contrato coletivo de trabalho (CCT) que regulamenta a transferência do contrato de manutenção.

A equipa do LCGB apoia vos, seja por telefone, por
marcação ou no local de trabalho. O LCGB organiza
regularmente e, em geral, aos sábados, reuniões de informação em todo o país para ouvi-lo. Cada membro

do LCGB pode beneficiar de uma consulta gratuita sobre os direitos do trabalho e social, mas também para
assuntos pessoais e isso sem compromisso em um de
nossos INFO-CENTERS.

Sua pessoa de
contato INFO-CENTER:

O teu secretário
do sindicato:
Davide ROCHA
Secretário do sindicato
 +352 49 94 24-253
 +352 691 733 050
 drocha@lcgb.lu

Tiago AFONSO
Consultor
 +352 49 94 24-328
 tafonso@lcgb.lu

O pequeno guia prático do LCGB, disponível em francês e português, oferece lhe
um suporte prático sobre questões diárias mais frequentes em relação as condições de trabalho para os assalariados do sector da limpeza de edifícios. O guia
permite-lhe de estar sempre bem informado face aos seus superiores que muitas
das vezes inventam as suas próprias leis.

Peça às suas pessoas de contatos no LCGB para uma versão
papel ou descarregue o guia em www.lcgb.lu

Compromisso do LCGB
Para tratar das preocupações diárias dos trabalhadores
e combater a incompetência do sindicato maioritário no
sector, nos últimos anos, o LCGB criou um comité de
“limpeza de edifícios” para melhorar as condições de trabalho em todo o sector de limpezas:
• excluindo todos os artigos do CCT contra as leis do
Luxemburgo;
• aumentos salariais reais;
• introdução de tabelas salariais para todas as categorias de trabalhadores empregados por empresas
de limpeza;
• adaptação do artigo 5.º sobre a transferência do
contrato de manutenção;
• limitação das alterações aos contratos de trabalho;
• a criação de um direito real a um tempo parcial;
• a remuneração da deslocação entre clientes;
• incentivar o Governo e a Federação de empresas
de limpeza a criar um centro de formação para
finalmente valorizar a profissão do agente de limpeza;
• a criação de uma estrutura que garante o respeito
das condições de trabalho nas empresas.

Nas empresas, o LCGB também se compromete a:
• formar todos os seus delegados do pessoal;
• fazer respeitar o acordo coletivo de trabalho;
• assegurar a igualdade de oportunidades;
• fazer respeitar todos os funcionários;
• garantir a presença de representantes do pessoal
para todos os funcionários;
• assegurar um diálogo social construtivo;
• reduzir as injustiças entre os trabalhadores.
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AMANHÃ É HOJE
Hoje projetamos juntos o
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Seu compromisso: Apoie o LCGB
Melhore as suas condições de trabalho junto com o LCGB:
Torne-se membro do LCGB e candidato para as eleições!
Vote na lista 2 LCGB para fazer respeitar o trabalho de todos
os agentes de limpeza no Luxemburgo!

