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AS VANTAGENS DE SER MEMBRO DO LCGB
No âmbito dos seus sócios:
O LCGB compromete-se a reforçar a empregabilidade, assim
como a salvaguarda e a defesa dos interesses do assalariado no
local de trabalho:

Com o apoio de mais de 43.000 membros, o LCGB é
um sindicato empenhado em melhorar as condições de
remuneração e de trabalho dos seus membros, preservando
e promovendo o emprego.
Nas empresas, o LCGB:
• negocia melhores salários;
• negocia melhores condições de trabalho;
• negocia modelos de horários de trabalho com vista a
melhorar a qualidade de vida;
• garante que sejam respeitadas as normas de segurança no
trabalho;
• luta contra qualquer forma de descriminação;
• negocia através das convenções coletivas de trabalho
disposições contra o assédio no local de trabalho;
• asseguram a prevenção da tensão no local de trabalho.
As ações sindicais, as convenções coletivas de trabalho, os delegados
do pessoal nas empresas, assim como o envolvimento solidário dos
assalariados que defendem os seus legítimos direitos são os meios
que o LCGB utiliza.
Junto das instituições de segurança social, o LCGB está
representado nos órgãos paritários de gestão das caixas
de pensão e doença e compromete-se:
• a favor de pensões mais justas e seguras;
• por boas compensações pecuniárias em caso de doença;
• por boas compensações pecuniárias em caso de dependência.
Ao nível do direito do trabalho e dos direitos sociais, o
LCGB participa no processo legislativo através:
• dos seus representantes na Câmara dos Assalariados por
Conta de Outrem (CSL), onde são dados pareceres sobre
diferentes projetos-lei.
• da influência exercida pelo LCGB sobre o Parlamento e
sobre o Governo
O LCGB tem representantes junto dos tribunais de trabalho
(assessores) e das instâncias de recurso na segurança social.
Ao nível da economia e do emprego:
O LCGB é um sindicato representativo ao nível do plano nacional
com representação na tripartite nacional, no comité permanente do
emprego, no comité de conjuntura, no conselho económico e social,
etc.

Informação, consultas, apoio
• consultas e informações gratuitas em várias línguas
( +352 49 94 24-222 /  infocenter@lcgb.lu);
• ajuda e assistência profissional para qualquer iniciativa
relacionada com a vida privada ou as administrações públicas;
• assistência jurídica gratuita em todos os litígios relacionados
com o direito do trabalho e assuntos sociais;
• assistência jurídica para os motoristas profissionais,
assalariados que conduzem ao abrigo da sua atividade
profissional, assalariados titulares de cartas de navegação
fluvial e guardas de segurança;
• responsabilidade civil profissional e proteção jurídica para os
assalariados que exerçam uma profissão relacionada com a
saúde;
• simulação e cálculo estimativo da pensão de reforma;
• ajuda e assistência no preenchimento da declaração de
imposto.
Desenvolvimento profissional
• organização de seminários de formação sindical;
• ações de formação gratuitas no apoio à procura de emprego
(por ex. redação de um CV e de uma carta de apresentação);
• coaching individual (procura do 1.º emprego, mudança de
emprego);
• simulação de entrevista de emprego;
• avaliação das competências profissionais.
Prestações complementares
• indemnização em caso de morte do sócio através da nossa
Caixa LUXMILL Mutuelle;
• melhores condições de afiliação ao CMCM;
• 10% de desconto na apólice de seguro de saúde OptiSoins
(Start, Active, Privilège) da AXA;
• para os assalariados fronteiriços franceses: inscrição na
HARMONIE TRANSFRONTALIERS, a nossa mútua comum
com CFDT;
• livre acesso aos serviços da Patiente Vertriedung ASBL em
caso de litígio entre paciente e prestador de cuidados;
• subsídios para estudantes.
Cooperações internacionais
• no que respeita aos assalariados belgas: mediante
requerimento de adesão na CSC na Bélgica, usufruindo das
vantagens que a maior central sindical belga oferece aos
seus sócios;
• no que respeita aos assalariados italianos: cooperação com
o INAS (Instituto Nacional de Assistência Social), que é um
serviço do CISL, um dos mais importantes sindicatos italianos;
• colaboração com a Dra. Sónia Falcão da Fonseca e com a
organização sindical portuguesa UGT-P.

