AS PRESTAÇÕES

& SERVIÇOS

O LCGB, UM SINDICATO REPRESENTATIVO A NÍVEL NACIONAL
Com o apoio de mais de 44.000 membros, o LCGB é um sindicato que se compromete a melhorar as
condições de remuneração e de trabalho dos seus afiliados mantendo e favorecendo o emprego

Lutar por melhores
condições de trabalho
para um planeamento
humano do
trabalho 4.0

Modernizar e
fortalecer as
convenções coletivas
de trabalho

Lutar por boas
prestações no
caso de doença ou
dependência

Ações de formação
revalorizadas para
melhor as qualificações
dos assalariados

Negociar modelos de
horários de trabalho
mais flexíveis para
melhorar a qualidade
de vida

Reforçar os direitos
dos assalariados
no caso de planos
sociais e falências de
empresas

Garantir o poder de
compra de todos os
assalariados e suas
famílias no século XXI

Favorecer pensões
seguras e justas

Proteção da
vida privada dos
assalariados face à
digitalização

Criar novas formas de
emprego a favor dos
assalariados

DIREITO LABORAL
& DIREITO SOCIAL
O LCGB é o seu ponto de contacto para quaisquer dúvidas
relativas ao trabalho e ao direito social. O LCGB presta-lhe
ajuda, assistência e consultas gratuitas em diferentes idiomas
no âmbito do seguro de saúde-maternidade, do desemprego
e reintegração profissional, das prestações familiares, do
seguro de pensão e de invalidez, do seguro contra acidentes
e do seguro e assistência social.

Assistência jurídica gratuita
a Válida para todos os litígios do direito laboral e do direito
social
a Nos limites previstos pelo regulamento des carregável
no site web www.lcgb.lu
a Sem período de carência
a Obrigação de manter-se membro durante qualquer
procedimento assim como os 24 meses que se seguem
a Reembolso dos honorários do advogado se o membro
renunciar antes do final do procedimento e dentro dos
24 meses que seguem

O LCGB
presta-lhe apoio no mundo do trabalho!

PROTEÇÕES PROFISSIONAIS COMPLEMENTARES
Para poder beneficiar de uma das proteções profissionais complementares, deve aderir ao
LCGB com o pagamento de uma quota mensal de € 20,40. Os formulários de adesão podem ser
descarregádos a partir do site web www.lcgb.lu

Assistência jurídica

Assistência jurídica

Motoristas profissionais
ou assalariados que
conduzem no âmbito da
sua atividade profissional

Capitães ou comandantes profissionais de
barcos

Pedido de indemnização
com base nas disposições legais de responsabilidade civil.

Pedido de indemnização
com base nas disposições legais de responsabilidade civil.

Assistência jurídica em matéria do código da estrada com
defesa no caso de infração
de uma regra.

Assistência jurídica para a
defesa no caso de infração
de um regulamento de navegação interna.

No caso de prisão, os
pedidos de recurso ou
suspensão
são
incluídos com um máximo de
2 pedidos por sinistro.

No caso de prisão, os pedidos
de recurso ou suspensão são
incluídos com um máximo de
2 pedidos por sinistro.

Assistência jurídica no caso
de um processo penal ou
administrativo no seguimento da interdição, revogação,
restrição ou recuperação da
carta de condução.

Assistência jurídica no caso
de um processo penal ou
administrativo no seguimento da interdição, revogação,
restrição ou recuperação da
habilitação de navegar.

Responsabilidade
civil profissional e
assistência jurídica

Assistência jurídica
Guardas de segurança

Profissões ligadas à saúde

Aplicável aos ativos de uma
profissão de saúde no Luxemburgo e titular do diploma necessário e, se for o caso, das
autorizações obrigatórias para
exercer a sua profissão no Luxemburgo.
Responsabilidade civil profissional (não acumulável com a
responsabilidade civil privada).
Assistência jurídica para a defesa em matéria do Código
Penal (honorários do advogado, custas judiciais, assim
como todas as despesas que
dizem respeito a uma oposição, um recurso ou uma
revisão). Acumulável com a
responsabilidade civil privada.

Esta assistência jurídica
aplica-se aos guardas de
segurança no território luxemburguês como parte
das actividades/missões de
vigilância da propriedade pública/privada.

O LCGB, um apoio
profissional na sua
vida privada!

ASSISTÊNCIA NA VIDA PRIVADA
O LCGB oferece uma ajuda profissional em várias línguas para qualquer iniciativa relativa à vida
privada ou em relação às administrações públicas como, por exemplo, a renovação da carta de
condução e do passaporte, questões sobre o sobre-endividamento, questões gerais sobre as
alfândegas e impostos ou especiais de consumo (por ex., registo de uma viatura).

Declaração de impostos

Serviços de pensões

Assistência jurídica na
vida privada

Seguros

O LCGB oferece uma ajuda
e assistência para preencher
a declaração de imposto nos
escritórios.

O LCGB oferece uma análise
da carreira profissional, simulação e estimativa da pensão.

O LCGB oferece uma ajuda e
assistência em caso de divórcio, de tutela ou em caso de
questões ou de problemas
relativos aos contratos de
arrendamento (por ex.: rescisão do contrato de arrendamento, condomínios, etc…)
com uma participação nos
honorários de advogados.

O LCGB oferece uma ajuda
e assistência em caso de
questões ou problemas a
nível dos contratos de seguro
existentes ou futuros.

O LCGB oferece iniciativas
a seguir com vista a fazer a
transição entre a vida ativa e
a pensão.

PATIENTE VERTRIEDUNG
Como membro do LCGB, você pode usufruir gratuitamente dos serviços oferecidos pela Patiente Vertriedung a.s.b.l., incluindo:
a um serviço de informação que informa o paciente sobre os seus direitos e deveres;
a um serviço de consulta para problemas médicos e de cuidados;
a um serviço de assistência que ajuda o paciente nos seus procedimentos administrativos e que pode intervir em caso de litígio
entre o paciente e um prestador de cuidados e / ou serviços.

SEGUROS &
PRESTAÇÕES COMPLEMENTARES

LUXMILL Mutuelle

Tango

AXA Luxembourg

A cotização compreende uma contribuição de 0,50 € por mês na Caixa de
Previdência em caso de óbito LUXMILL
Mutuelle, que garante aos herdeiros um
capital em caso de óbito. A LUXMILL
Mutuelle reembolsa faturas em medicina
complementar (osteopatia, quiroprática
e dietética). A quantia reembolsada por
consulta pode ir até aos 30 €. O número
de consultas reembolsadas é limitado a
um máx. de 4 por família e por trimestre.

Desconto de 100 € em todos os
smartphones ao subscrever ao
SMART +. Pacotes com tudo incluído
que oferecem dados, pequenos
volumes ilimitados, chamadas e SMS
válidos em qualquer parte da Europa.

Porque nem todos têm as mesmas
necessidades e requisitos, a AXA
Luxembourg oferece-lhe com as fórmulas OptiSoins soluções de seguro de
saúde adaptadas a todos. Ao ser membro do LCGB e residir no Luxemburgo,
beneficia de um desconto de 10% na
sua apólice de seguro de saúde para
todas as pessoas que deseja segurar, independentemente da(s) fórmula(s) que
escolher.

Tabuleta oferecida por 5 €/mês com
assinatura FIBRE. Com Tango Fibre
obtém uma ligação ultra-rápida à Internet
de até 1 Gigabit.

CMCM

Bolsas de estudo

Sendo membro do LCGB, fica automaticamente afiliado na caixa de
previdência em caso de óbito LUXMILL Mutuelle, o que permite aderir
à CMCM com melhores condições de
afiliação.

Prémio de incentivo concedido para
os filhos dos membros do LCGB que
ingressem em estudos universitários
ou superiores.

Destaques do seguro de saúde OptiSoins AXA Luxembourg:
• livre escolha de médico e hospital
na Europa;
• reembolso com base nos custos
reais;
• reembolso em caso de não intervenção da Segurança Social (dentro
dos limites da fórmula subscrita);
• assistência no Luxemburgo e no estrangeiro.

Harmonie Transfrontaliers: oferta privilegiada para os trabalhadores fronteiriços franceses
O LCGB estabeleceu uma parceria com
a APSTT a fim de dar aos seus membros
franceses acesso a cobertura de topo de
gama a uma taxa preferencial, com uma
escolha de 3 opções.

lier Luxembourg» ao mesmo tempo.

•

Esta oferta inclui vantagens e serviços de
qualidade, assim como uma excelente
relação preço/prestaçoes:

•

Beneficie de um reembolso adicional de
10% sobre a contribuição anual do membro principal do LCGB na já vantajosa oferta «Santé Frontalier Luxembourg». Beneficie de um vale de oferta suplementar ao
aderir ao LCGB e à oferta «Santé Fronta-

•
•

as taxas em excesso são cobertas
desde o primeiro nível;
uma companhia de seguros mútua
dedicada aos trabalhadores fronteiriços que reembolsa as suas despesas em França e no Luxemburgo;

reembolsos ópticos significativos
(até 740 €), e grandes bónus na nossa rede;
elevados níveis de cobertura dentária, particularmente para próteses e
ortodontia, e mesmo uma contribuição para os implantes desde o primeiro nível.
Garantias adicionais com a
rede KALIXIA e os seus 16.000
profissionais de saúde à sua
disposição.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Procura um emprego? Quer mudar o seu trabalho ou simplesmente voltar a orientar-se
profissionalmente? O LCGB acompanha-o!
Todos os serviços de desenvolvimento profissional são apresentados em colaboração com a RiseSmart
(RANDSTAD). Verifique as ações de formação disponíveis contactando o INFO-CENTER do LCGB.

Ações de formação gratuitas para os membros do LCGB (≥ 5 ans)
Quick
Presentation

CV &
carta de motivação

Técnicas de entrevista

Saber apresentar-se de forma
ótima e eficaz em 1min30

Reunir um máximo de informações
num CV eficaz e impactante com
uma formatação legível e
agradável

As diferentes fases e técnicas de um
procedimento de entrevista. Muitas
dicas e truques para uma entrevista
bem sucedida

LinkedIn

Personal Branding

Gerenciar mudança

Iniciação à utilização da rede social
profissional e demonstração de
todas as funcionalidades

Ajudar os candidatos a pôr em
perspetiva o que os torna únicos e
diferentes no mercado de trabalho

Tomar consciência e situar-se
relativamente ao processo de
mudança relacionado com a perda
de emprego ou transição de carreira

Serviços gratuitos para os
membros do LCGB (≥ 5 ans)
Coaching individual
Beneficiando de sessões de coaching individual, pode dirigir as
suas questões e preocupações relacionadas com a sua situação
e obter respostas concretas e adaptadas às suas necessidades.
Simulação de entrevista de emprego
Uma simulação de uma entrevista de emprego permite-lhe treinar,
em condições profissionais face a um interlocutor desconhecido
de forma a preparar-se da melhor forma. Receberá conselhos
relativos à sua comunicação verbal e não-verbal, à sua atitude, à
qualidade das suas respostas, os seus pontos fortes e as pistas de
melhoria. Depois da simulação, estará pronto(a) para abordar a
entrevista real estando mais confiante e mais preparado(a).

Serviços oferecidos com uma participação
para os membros do LCGB (≥ 5 anos)
Avaliação de habilidades
Análise das competências profissionais e pessoais assim como as
suas aptidões e motivações de forma a estabelecer os pontos fortes/pontos a melhorar. Este serviço dirige-se tanto aos candidatos
ao emprego como às pessoas empregadas e que pretendem refletir numa reorientação profissional. A avaliação de habilidades
oferece-lhe uma melhor visão de si mesmo, das suas competências e do seu lugar no mercado de emprego e poderá beneficiar
de sessões de coaching individual para prosseguir e aprofundar
o trabalho (definição de um novo objetivo, plano de ação, etc.).

O LCGB,
o seu parceiro para o desenvolvimento profissional!

O apoio do LCGB
não está limitado às
fronteiras!

COOPERAÇÕES INTERNACIONAIS
Por via de cooperações internacionais, o LCGB disponibiliza uma oferta profissional no que diz
respeito à defesa dos seus direitos fora do Grão-Ducado do Luxemburgo.
Bélgica - Dupla afiliação LCGB-CSC
A dupla adesão ao LCGB e à CSC garante aos
trabalhadores fronteiriços belgas a defesa dos seus
interesses. Com o pagamento de uma quota única,
beneficia dos serviços dos dois sindicatos:
a assistência e defesa jurídica gratuita
a informação, ajuda e intervenção dos nossos serviços
em todas as suas iniciativas administrativas (abonos
de família, pensões, caixas de previdência, etc.)
a conservação dos seus direitos na Bélgica
(desemprego, cuidados de saúde, etc.)
Portugal
Dra. Sónia Falcão da Fonseca
Se tem assuntos jurídicos em Portugal, conte connosco! O
LCGB trabalha em estreita colaboração com a Dra. Sónia
Falcão da Fonseca (gabinete de advogados) de forma a
facilitar o seu contacto com o advogado e defender os
seus interesses em Portugal a partir do estrangeiro.
LCGB & UGT-P
Um acordo de cooperação com a UGT-P (União Geral
dos Trabalhadores) ajuda a:
a enquadrar melhor as necessidades e os direitos
dos trabalhadores portugueses, quer seja no
Luxemburgo ou em Portugal;
a comprometer-se a salvaguardar os direitos e o
bem-estar de todos os portugueses que trabalham
no estrangeiro, independentemente do país em
que exercem a sua atividade profissional;
a garantir uma assistência e um serviço de qualidade
na defesa dos direitos dos trabalhadores imigrados.

Itália - Colaboração com o INAS / CISL
O INAS (Instituto Nacional de Assistência Social) é um serviço de assistência
aos assalariados italianos na Itália e em todo o mundo. O CISL é um dos
mais importantes sindicatos italianos. Em cooperação com o LCGB, INAS
e CISL oferecem ajuda no que respeita à pensão de velhice, invalidez,
sobrevivência, verificação das contribuições sociais, abonos de família,
desemprego, acidentes de trabalho e doenças profissionais, etc.

PONTOS DE CONTATO
LCGB

11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg

LCGB INFO-CENTER
Assistência ao trabalho

 +352 49 94 24-222
½ Segunda-feira - sexta-feira
(exceto quarta-feira à tarde)
8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 infocenter@lcgb.lu

LCGB HELPDESK

Assistência na vida privada
 +352 49 94 24-333
½ Segunda-feira - sexta-feira
(exceto quarta-feira à tarde)
8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00
 helpdesk@lcgb.lu

GESTION MEMBRES
Administração

 +352 49 94 24-410 /-412
½ Segunda-feira - sexta-feira
8h00 – 12h00 & 14h00 – 18h00
 membres@lcgb.lu
LCGB.LU

@LCGB_Luxembourg

lcgb_haut_ass_muer

WWW.LCGB.LU

ENDEREÇOS INFO-CENTER

LUXEMBOURG

ESCH/ALZETTE

ETTELBRUCK

11, rue du Commerce
L-1351 Luxembourg
 +352 49 94 24-222

8, rue Berwart
L-4043 Esch/Alzette
 +352 54 90 70-1

47, avenue J.F. Kennedy
L-9053 Ettelbruck
 +352 81 90 38-1

www.lcgb.lu

WASSERBILLIG
DIFFERDANGE
19, avenue Charlotte
L-4530 Differdange
 +352 58 82 89

Horário de
funcionamento

Place de la Gare
L-6601 Wasserbillig
m Reinaldo CAMPOLARGO
 +352 74 06 55
 +352 621 262 010

ST. VITH
MERZIG

TRIER

THIONVILLE

Saarbrücker Allee 23
D-66663 Merzig
 +49 (0) 68 61 93 81-778

Schönbornstraße 1
D-54295 Trier
 +49 (0) 651 46 08 76 41

1, place Marie Louise
F-57100 Thionville
 +33 (0) 38 28 64-070

Centre culturel Triangel
Vennbahnstraße 2
B-4780 St. Vith
m Brigitte WAGNER
 +352 671 013 610

CSC - ARLON

CSC - BASTOGNE

CSC - VIELSALM

CSC - ST. VITH

1, rue Pietro Ferrero
B-6700 Arlon
 +32 (0) 63 24 20 40

12, rue Pierre Thomas
B-6600 Bastogne
 +32 (0) 63 24 20 40

5, rue du Vieux Marché
B-6690 Vielsalm
 +32 (0) 63 24 20 40

Klosterstraße, 16
B-4780 St. Vith
 +32 (0) 87 85 99 32

O ASSOCIADOS
DO LCGB

CFDT

UGT-P

Confédération française
démocratique du travail
: www.cfdt.fr

União Geral
de Trabalhadores
: www.ugt.pt

INAS /CISL
m Gabriella FINOCCHIO
 +32 43 42 02 74
 +32 47 53 63 604
 g.finocchio@inas.it

PATIENTE VERTRIEDUNG
A.S.B.L
1B, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
 +352 49 14 57 1
: www.patientevertriedung.lu

Harmonie Mutuelle
Contacto LCGB:
+352 49 94 24-412 / membres@lcgb.lu
Contacto Harmonie:
 melanie.berthou@harmonie-mutuelle.fr
 AGTHIONVILLE@harmonie-mutuelle.fr

AXA Luxembourg
Agence Philippe Hengen
33, Boulevard GD Charlotte,
L-1331 Luxembourg
 +352 25 00 052
 philippe.hengen.agent@axa.lu

RISESMART
A RANDSTAD COMPANY
5, Rue des Primeurs
L-2361 Strassen

Tango
 LCGB@tangoservices.lu
: www.tango.lu

CMCM
49, Rue de Strasbourg
L-2561 Luxembourg
 +352 49 94 45 1
: www.cmcm.lu

