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A OGBL apoia-o em 
todas as questões 
relacionadas com o 
emprego e as pensões



3

O que a OGBL 
oferece
Assistência
Assistência jurídica

Os membros da OGBL têm direito a assistência 
jurídica gratuita, que inclui eventuais honorários de 
advogado, despesas legais e processuais.

Defendemos os seus direitos em matéria de direito 
do trabalho (problemas com a entidade patronal 
– tempo de trabalho, férias, salário, advertências 
patronais, despedimentos...), direito da Função 
Pública e direito social (doença, invalidez, pensão, 
licença parental, subsídios sociais diversos...). Para 
poder beneficiar des- te serviço, é necessário estar 
afiliada/o à OGBL há, pelo menos, 12 meses. Para 
casos de direito social, não existe um período de 
afiliação mínimo.

Preenchimento gratuito das declarações 
de impostos

Preencha as primeiras quatro páginas da sua decla-
ração de impostos com os seus dados pessoais e 
junte os documentos justificativos. Entregue numa 
das nossas agências, nós tratamos do resto.

Assistência a pensionistas com carreiras 
mistas

Muitas/os trabalhadoras/ores transfronteiriças/os 
ou estrangeiras/os trabalharam no Luxemburgo, 
mas também no seu país de residência ou de nas-
cimento, e têm assim carreiras mistas. A OGBL está 
ao seu lado para qualquer questão relacionada com 
as carreiras mistas.

Proteção
Seguro de acidentes de lazer

A OGBL oferece-lhe um seguro-acidente junto da 
seguradora Bâloise Assurances para cobrir os aci-
dentes que possam ocorrer no âmbito da sua vida 

privada. Este seguro abrange igualmente os aci-
dentes que possam sofrer os seus filhos.

Seguro de responsabilidade profissional e 
de proteção jurídica

As/os motoristas profissionais podem beneficiar 
de um seguro de proteção jurídica a baixo custo.

Os professores e outros profissionais da educação 
e da investigação, as/os profissionais do setor da 
saúde e as/os estudantes de saúde, as/os farma-
cêuticas/os empregadas/os por conta de outrem, 
assistentes de farmácia, auxiliares e assistentes 
em for- mação beneficiam automaticamente de 
um seguro de responsabilidade profissional.

Condições preferenciais
Os membros da OGBL podem beneficiar de 
condições preferenciais junto de:
  Luxembourg Air Rescue

  Bâloise Assurances

   Centre Médical Héliporté de Bra sur Lienne (CMH) 
para as/os trabalhadoras/es fronteiriças/os belgas

  DKV Luxemburg

   Groupe des Mutuelles Indépendantes (GMI) para as/
os trabalhadoras/es fronteiriças/os francesas/es

  Wüstenrot Bausparkasse
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Apoio
Bolsas de estudo
A OGBL oferece anualmente uma bolsa de estudo 
para subsidiar os estudos no ensino superior dos 
filhos dos seus membros de longa data.

Afiliação à “Caisse de décès” da OGBL
A quotização da OGBL compreende igualmente a 
adesão ao fundo “Caisse de décès” da OGBL. No 
caso de um membro da OGBL falecer, é atribuído 
ao seu cônjuge ou familiares sobrevivos um apoio 
financeiro na forma de uma “indemnização fune-
rária”. A adesão a este fundo pode ser deduzida 
fiscalmente.

Afiliação à “Patiente Vertriedung”
Enquanto membro da OGBL fica automática e gra-
tuitamente afi- liada/o na “Patiente Vertriedung 
asbl”, uma associação para a defesa dos direitos 
dos doentes.

Apoio em caso de stress ou assédio moral/
mobbing
Através do “Stressberodung” (Serviço Nacional de 
Consultas sobre Stress), a OGBL oferece aos seus 
membros a ajuda de um psicólogo especializado 
que propõe aconselhamento individual adaptado 
às necessidades do/a trabalhador/a.

Serviços coletivos
Negociação de Convenções Coletivas de 
Trabalho
Enquanto sindicato maioritário na maioria dos sec-
tores, a OGBL negoceia cerca de 220 convenções 
coletivas de trabalho (CCT) no seio de cada setor ou 
empresa, e isto nos diferentes ramos da atividade 
económica.

Desta forma, garante aos trabalhadores dos seto-
res e empresas em questão melhores condições do 
que os mínimos legais, em particular salários mais 
elevados do que o salário mínimo, bem como uma 
progressão contínua e automática destes salários. 
Uma CCT significa igualmente uma melhoria das 
condições de trabalho e uma melhor conciliação da 
vida profissional e familiar.

Representação nas instituições de 
Segurança Social, tribunais sociais  
e tribunais do trabalho
A OGBL defende o seu direito a ter uma boa cober-
tura social e uma pensão adequada no seio dos 
organismos directores das várias instituições de 
Segurança Social no Luxemburgo: Caisse nationale 
de Santé, Caisse nationale de l’Assurance Pension, 
Assurance Accident, Centre commun de la Sécurité 
sociale.

Além disso, a OGBL defende-o perante os tribu-
nais do trabalho e da Segurança Social (Conselho 
Arbitral, Conselho Superior da Segurança Social) e 
assegura ainda a defesa dos trabalhadores ao nível 
da Comissão Mista.
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Assistência em caso de despedimento 
coletivo ou falência
Em situações em que os postos de trabalho estão 
ameaçados ou de despedimentos coletivos, a OGBL 
negoceia planos de manutenção de emprego ou 
planos sociais, com o objetivo de evitar ou reduzir 
o número de despedimentos e as suas consequ-
ências, e obter compensações financeiras mais 
favoráveis do que as previstas na lei.

Em caso de falência, a OGBL informa os trabalha-
dores e organiza reuniões para estabelecer o seu 
pedido de indemnização por falência, bem como 
quaisquer atrasos salariais e outros montantes 
devidos.

Compensação por greve
Se a OGBL for obrigada, como último recurso, a 
convocar uma greve numa empresa ou num setor 
para obrigar a entidade patronal a satisfazer as exi-
gências dos trabalhadores em causa, a OGBL paga 
uma “compensação por greve” aos seus membros a 
partir do 3º dia de greve.

Intervenções a nível político nacional
A par de todos estes serviços, é preciso não esque-
cer que a OGBL defende os seus interesses junto 
dos decisores políticos a nível nacional. Foi o que 
tornou possível alcançar melhorias significativas 
na proteção do poder de compra, proteção social, 
condições de trabalho e de qualidade de vida. 

Mencionemos apenas alguns exemplos recentes:

   manutenção na íntegra da adaptação dos salá-
rios e das pensões à evolução do custo de vida 
(index),

   ajustamento regular do salário social mínimo e 
o seu recente aumento,

   melhoria da legislação sobre a organização do 
tempo de trabalho (lei PAN),

   introdução de novas prestações de seguro de 
saúde,

   introdução de um 26º dia de férias e de um 
feriado adicional.

Todos os serviços e  
prestações estão descritos 

com mais pormenores em  
língua francesa,  

alemã e inglesa no nosso site 
hello.ogbl.lu .

Para mais informações ou para pedir 
uma marcação numa das nossas agên-
cias, queira por favor contactar-nos ou 
utilize o formulário que pode encontrar 

no nosso site contact.ogbl.lu ou  
telefone-nos pelo +352 2 6543 777.

Se ainda não é membro 
e quer aderir agora, 
inscreva-se no site  

hello.ogbl.lu
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CONTATO

(+352) 2 6543 777

contact.ogbl.lu

Embora os nossos escritórios estejam abertos, as consultas são exclusivamente por marcação, a fim de 
respeitar as normas de segurança. Encontre os endereços das nossas agências em ogbl.lu

Para marcar uma consulta: +352 2 6543 777 | contact.ogbl.lu

SICA – Serviço Informação, 
Aconselhamento e Assistência

Ainda não  

é membro?  

Inscreva-se em  

hello.ogbl.lu


