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Introdução
Prof ssional do sexo, Á

ustria
Não denunciei 
o caso porque, 

conforme expliquei, não 
acredito na polícia e não sou 

falante nativa de alemão. A polícia 
reage sempre de maneira diferente 
quando não se é falante nativo de 

alemão. Para começar, lêem-te logo 
como migrante e, em seguida, vão 
pedir a tua identidade, perguntar 
onde moras ou onde trabalhas, 

etc. O meu medo é que, de 
vítima, eu passe a ser 

agressora.

As/os trabalhadoras/es do sexo suportam um peso elevado de violência na Europa, 
incluindo violência física, sexual e psicológica. No entanto, apesar do crescente 
reconhecimento da violência contra mulheres e outros grupos marginalizados 
como uma prioridade de direitos humanos e igualdade de género por entidades da 
União Europeia (UE) e do Conselho da Europa (CoE), pesquisadores e sociedade 
civil, crimes contra profssionais do sexo que ocorrem dentro e fora do contexto do 
trabalho sexual são frequentemente negligenciados a nível europeu e internacional. 
Embora um volume crescente de pesquisas tenha explorado a prevalência, 
determinantes e correlações da violência contra mulheres e comunidades LGBT, 
pesquisas comparáveis e intervenções políticas voltadas especifcamente para as 
trabalhadoras do sexo são bastante escassas na região. 

“As trabalhadoras do sexo, cujo ramo de atividade é criminalizado e 
estigmatizado, constituem outro grupo de mulheres migrantes que 
enfrentam difculdades específcas no acesso à justiça. Além disso, as leis 
e políticas para combater o tráfco de pessoas são frequentemente usadas 
para identifcar, deter e deportar migrantes indocumentadas sem lhes 
conceder assistência ou compensação.”

O Relator Especial das Nações Unidas sobre os direitos humanos de migrantes, 
Felipe González Morales, 20181

1)   F González Morales, Relatório do Relator Especial sobre os direitos humanos de migrantes, 
Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACDH), 25 de 
setembro de 2018, par. 70, https://undocs.org/A/73/178/Rev.1. 

https://undocs.org/A/73/178/Rev.1


Estima-se que as/os trabalhadoras/es sexuais migrantes constituam a maioria 
da população de trabalhadoras/es do sexo na Europa Ocidental, e uma fração 
signifcativa da comunidade na Europa Central e Oriental. Além disso, nos últimos 
anos, o trabalho sexual tem-se tornado cada vez mais uma atividade geradora de 
rendimento para as/os requerentes de asilo e refugiadas/os que fogem para a Europa. 
Este recurso foca-se especifcamente nas comunidades de trabalhadoras/es do sexo 
migrantes, que enfrentam níveis elevados de discriminação e violência interseccional 
devido ao seu envolvimento no trabalho sexual, à sua raça e etnia, género e status de 
migração, e fornece visões sobre a sua vitimização e capacidade de acesso à justiça.

 
As partes fundamentais deste relatório captam a natureza dos fatores que permitem 
e impedem o acesso das/os trabalhadoras/es do sexo migrantes à justiça, com 
base nos resultados da recolha comunitária de dados, coordenada pelo Comité 
Internacional sobre os Direitos das Trabalhadoras do Sexo na Europa (ICRSE). A 
publicação explora particularmente as barreiras enfrentadas na fase da denúncia, a 
porta de entrada para o acesso à justiça. Também presta especial atenção à questão 
do policiamento, pois a relação com a polícia pode influenciar bastante a decisão das/
os profssionais do sexo de denunciar ou não um crime.

Este relatório visa também destacar os dados recolhidos por organizações de 
profssionais do sexo que desafam o discurso dominante sobre o trabalho sexual, 
que considera toda a prostituição como uma forma de violência masculina contra 
as mulheres e, consequentemente, defende a sua abolição através da criminalização 
de clientes de profssionais do sexo. Esta postura é aceite de forma acrítica por um 
número crescente de intervenientes, incluindo governos, o que tem consequências 
nefastas para as/os trabalhadoras/es do sexo. Devido à conjugação generalizada do 
trabalho sexual com o tráfco de pessoas e a sua equiparação a violência de género, 
as verdadeiras causas da violência contra as/os profssionais do sexo continuam a 
não ser reconhecidas nas discussões políticas. Consequentemente, trabalhadoras/
es do sexo vítimas / sobreviventes de crime muitas vezes não são vistas/os como tal, 
e a sua necessidade de proteção e serviços especializados permanece ignorada. Isto 
está em total contradição com as abordagens políticas europeias, como a Diretiva 
para os Direitos das Vítimas da União Europeia2 e a Convenção de Istambul  sobre 
a violência contra as mulheres3, do Conselho Europeu, que este relatório pretende 
apresentar brevemente, juntamente com outros instrumentos políticos que podem 
influenciar a proteção das/os profssionais do sexo.

Embora o alcance da nossa investigação seja limitado, acreditamos que seja uma 
importante primeira tentativa de recolher dados sistemáticos de vários países 
europeus sobre o fenómeno da vitimização de profssionais do sexo e o seu acesso 
à justiça, tendo envolvido diretamente as/os próprias/os profssionais do sexo 
na conceção desta pesquisa de base comunitária. Esperamos que as/os ativistas 
pelos direitos das/os trabalhadoras/es do sexo, representantes da sociedade civil e 
legisladores possam confar no relatório e usar as suas conclusões e recomendações 
para melhorar as políticas nas áreas da justiça criminal e apoio às vítimas, em 
benefício das comunidades de trabalhadoras/es do sexo migrantes em toda a Europa, 
e para além da mesma.

2)  Parlamento Europeu, Diretiva 2012/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de outubro 
de 2012 estabelecendo padrões mínimos para os direitos, apoio, e proteção de vítimas de crime, Jornal 
Ofcial da União Europeia, 14 de novembro de 2012, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
3)  Conselho da Europa, Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência 
Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, 12 de abril de 2011, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
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Metodologia da recolha de dados de base 
comunitária
Este relatório foi preparado pelo Comité Internacional sobre os Direitos dos 
Trabalhadores do Sexo na Europa (ICRSE), em cooperação com 12 organizações 
nacionais parceiras, de 10 países europeus4 dentro do seu projeto ‘Direitos, não 
Resgate: Empoderando trabalhadoras/es sexuais migrantes para o combate à 
exploração e tráfco de pessoas na indústria do sexo’. As/os trabalhadoras/es do 
sexo foram envolvidas/os na conceção da metodologia desta pesquisa, incluindo na 
defnição dos seus objetivos, na criação de um modelo de entrevista semiestruturado, 
e na recolha de dados, tanto como recrutadoras de entrevistados e como 
entrevistadoras. Além disso, contribuíram para a interpretação das conclusões do 
relatório.

Os objetivos da pesquisa foram coletivamente especifcados durante uma reunião 
do projeto, com representantes de organizações parceiras, no início de 2019. Com 
base na sua experiência anterior em alcance comunitário, apoio jurídico e pesquisa, 
os parceiros concordaram em focar-se na investigação das razões pelas quais as/
os profssionais do sexo decidem denunciar ou não denunciar incidentes e crimes 
contra elas, e avaliar as consequências de fazer denuncias às autoridades responsáveis 
(a maioria serviços policiais de reação imediata). Em segundo lugar, enfatizaram a 
importância de mapear a experiência geral das pessoas entrevistadas com a polícia 
e com o policiamento, pois isso pode ser determinante aquando da decisão de 
denunciar ou não crimes. 

De junho a dezembro de 2019, foram realizadas presencialmente 49 entrevistas 
semiestruturadas, das quais 47 foram analisadas. Duas entrevistas foram retiradas 
por não se enquadrarem no propósito da recolha de dados para análise de casos 
relacionados com o acesso à justiça. 

Esta pesquisa é baseada em testemunhos de trabalhadoras/es do sexo migrantes 
que já estão ligadas a organizações de trabalhadoras/es do sexo e, portanto, que 
estão menos isoladas do que muitas outras membras/os da comunidade. A limitação 
signifcativa deste relatório é, portanto, o fornecimento de dados da população de 
trabalhadoras/es do sexo migrantes que já está em contacto com organizações, ao 
passo que é impossível estimar a extensão dos crimes subreportados, cometidos 
contra profssionais do sexo que estão fora do alcance de grupos de profssionais 
do sexo, que muitas vezes servem como uma ‘rede de segurança’ para as vítimas / 
sobreviventes de violência.

4)Áustria, Bélgica, França, Grécia, Hungria, Itália, Irlanda, Holanda, Roménia e Reino Unido.
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Conforme ilustrado na Figura 1, os dados foram recolhidos na Áustria, Bélgica, 
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Roménia e Reino Unido. A 
Hungria e a Roménia são predominantemente os países de origem de profssionais 
do sexo migrantes, e os incidentes registados por organizações de profssionais do 
sexo nestes dois locais ocorreram em diferentes países europeus e foram recebidos 
aquando do regresso do estrangeiro das profssionais do sexo visadas.

Figura 1. Países representados na recolha de dados

 Dentro das pessoas participantes incluem-se 26 mulheres cis 
(55,5%), 19 mulheres trans (40,5%) e 2 homens cis (4%).

Figura 2. Género das pessoas participantes
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26 das trabalhadoras do sexo entrevistadas não eram cidadãs europeias, das quais a 
maioria (14) tinha diferentes tipos de autorizações de residência (status de refugiado, 
visto humanitário, green cards ou vistos de trabalho), 5 eram requerentes de asilo e 5 
eram migrantes indocumentadas. 2 pessoas tinham visto de negócios ou de turismo, 
de curta duração. 20 inquiridas eram cidadãs da UE a trabalhar em diferentes países 
europeus. 1 entrevistada não revelou o seu status de residência.   

Figura 3. Estatuto de residência das pessoas participantes
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Enquadramentos legais do trabalho sexual 
O estatuto legal do trabalho sexual pode ser um fator crítico na formação de 
padrões de violência contra profssionais do sexo e impactar diretamente as suas 
vulnerabilidades. Antes da análise dos casos, apresentamos um breve panorama dos 
enquadramentos legais que regulam as indústrias do sexo nos países abrangidos pelo 
projeto. 

Na França e na Irlanda, os clientes de profssionais do sexo foram recentemente 
criminalizados, após os governos introduzirem o modelo sueco, em 2016 e 2017, 
respetivamente. O objetivo referido era transferir a criminalidade dos vendedores 
(profssionais do sexo) para os compradores (clientes) de serviços sexuais, a 
fm de acabar com a procura e abolir totalmente a prostituição. No entanto, as 
trabalhadoras do sexo continuam a ser penalizadas pelos regulamentos municipais 
ou por outros crimes, como a manutenção de bordéis. Décadas de evidência, de 
organizações nacionais e internacionais e de pesquisas académicas, provaram 
decisivamente que essa abordagem apenas aumenta a vulnerabilidade das/os 
profssionais do sexo à violência.5 Os casos da França e da Irlanda situam-se nesse 
contexto jurídico.

Em contraste, a Áustria, a Grécia, a Hungria e os Países Baixos têm uma 
abordagem legalizada e regulamentada do trabalho sexual, que é uma forma 
reconhecida de trabalho nesses países. No entanto, outras atividades associadas, 
como solicitação, podem ser multadas e estão em vigor vários critérios restritivos 
para o trabalho sexual legal. Por exemplo, na Grécia, o trabalho sexual só é permitido 
em estabelecimentos fechados e licenciados, enquanto que na Hungria, as políticas 
de ordenamento do território determinam as áreas legais de trabalho ao ar livre.

5)   Amnistia Internacional, O Custo Humano de Esmagar o Mercado: Criminalização do 
trabalho na Noruega, 26 de maio de 2016, https://www.amnesty.org/download/Documents/
EUR3640342016ENGLISH.PDF; H Le Bail e C Giametta, O que pensam trabalhadoras do sexo 
sobre a Lei de Prostituição Francesa? Um estudo sobre o impacto da lei de 13 de Abril de 2016 contra o 
sistema de prostituição em França, Médicos do Mundo, abril 2018,  https://www.medecinsdumonde.
org/sites/default/fles/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF [Noémie 
Rassouw foi coautora da primeira versão não publicada deste relatório, em 2017]; K McGarry e 
P Ryan, Vidas de Trabalhadoras do Sexo Sob a Lei: Um estudo com envolvimento da comunidade sobre 
o acesso à saúde na Irlanda, VIH Irlanda, 10 de setembro de 2020, https://iswrn.org/wp-content/
uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf. A Irlanda do Norte adotou uma 
versão do modelo sueco em 2015. Ver Departamento de Justiça (Irlanda do Norte), Avaliação 
da Revisão da Operação do Artigo 64A da Ordem de Ofensas Sexuais: Ofensa de Compra de Serviços 
Sexuais, 17 de setembro de 2019, 
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/fles/publications/justice/assessment-of-impact-
criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf. 

A situação das mulheres que trabalham no mato 
é muito difícil. Nos últimos dois ou três meses, 
a polícia começou a patrulhar a área e anda a 
levar profissionais do sexo para a esquadra. 
Eles pedem os documentos, emitem avisos 
de despejo, multam os clientes. Portanto, os 
clientes não vão lá por medo da polícia. Então 
quem fica são pessoas bêbadas ou agressivas, 
só permanece gente péssima.

Profissional do sexo, França

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
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AT BE FR GR HU IE IT NL RO UK
Venda de 
serviços sexuais R R R R

Compra de 
serviços sexuais 

 

 *
Manutenção de 
bordéis R  

R** R R

Solicitação R

Na Bélgica, a venda de serviços sexuais é legal, mas não é considerada trabalho. 
O trabalho sexual é fortemente regulado por decretos e leis municipais. Na Itália 
e no Reino Unido, a venda de serviços sexuais é ofcialmente legal, mas solicitar e 
manter bordéis é ilegal. Na Roménia, a venda de sexo é penalizada pela legislação 
administrativa.

A Figura 4 fornece uma visão geral das características básicas das políticas nacionais 
de trabalho sexual. No entanto, estas podem ser posteriormente ajustadas por 
regulamentos e decretos municipais.

Figura 4. Visão geral de políticas sobre trabalho sexual 
( = penalizado, = legalizado, R = regulado)

*Alguns municípios penalizam a compra de serviços sexuais.

**  No entanto, em contraste com a legislação nacional, muitos municípios toleram 
bordéis e outros serviços de prostituição desde que não levem a perturbações da 
ordem pública ou outros distúrbios nem causem indignação generalizada por parte 
de residentes.
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incidentes registados 
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No capítulo seguinte, resumimos os incidentes registados por organizações de 
profssionais do sexo nos 10 países durante o nosso projeto de recolha de dados. 
Para capturar a variedade de atos de injustiça cometidos contra profssionais do 
sexo, usamos o termo ‘incidente’. Embora a maioria dos atos se enquadre na 
defnição de crime, outros, como o não pagamento pelos serviços ou insultos verbais, 
podem não constituir atos criminosos segundo as legislações nacionais em vigor e 
podem ser matérias de disputa em tribunais civis. Em muitos casos, os incidentes 
foram cometidos recorrentemente, por exemplo, roubo acompanhado de atos de 
violência física ou insultos, portanto o número de incidentes supera o número das 
entrevistadas.

Figura 5. Categorias de incidentes registados durante o projeto

A violência contra profssionais do sexo 
ocorre tanto em ambientes regulados como 
criminalizados. 

No entanto, conforme destacaram 
representantes de organizações de 
trabalhadoras/es do sexo envolvidas na análise 
das entrevistas, uma das principais razões para 
a vitimização é a falta de locais de trabalho 
seguros, o que muitas vezes é resultado de leis 
nacionais sobre trabalho sexual e regulamentos 
municipais que criminalizam ou penalizam o 
trabalho sexual ou certos aspetos do mesmo. 
Vários testemunhos neste capítulo fornecem 
relatos de ambientes de trabalho perigosos 
que expõem as/os profssionais do sexo a 
abusos e violência.

O cliente entrou na montra [de 
prostituição] para uma sessão. Quando 
entrou, eu pedi-lhe o dinheiro, mas ele 
não tinha. Queria mandá-lo levantar 
dinheiro, mas ele agarrou-me pelo 
pescoço e começou a estrangular-me. 
Tivemos então um conflito violento e 
acabei por conseguir tirá-lo de lá sem 
ser violada. Tinham-se passado poucos 
dias até uma segunda agressão muito 
violenta que me levou ao hospital, mas 
não quero falar sobre isso, pois temo 
pela minha vida privada. 

Profissional do sexo, Bélgica



A Convenção sobre Violência e 
Assédio, da Organização Internacional 
do Trabalho, 2019 (nº 190)6 tem como 
objetivo abordar a violência e o assédio 
no mundo do trabalho. A Convenção 
define violência e assédio como 
“uma variedade de comportamentos 
e práticas inaceitáveis” que “visam, 
resultam ou podem resultar em danos 
físicos, psicológicos, sexuais ou 
económicos”. A Estratégia Europeia 
para a Igualdade de Género (2020-
2025)7 afirma que a Comissão Europeia 
continuará a encorajar os Estados-
membros a ratificar esta convenção que 
obriga os estados a proteger todos os 
trabalhadores, incluindo trabalhadores 
da economia informal e, portanto, 
trabalhadoras/es do sexo.

6)   Organização Internacional do Trabalho, Convenção Relativa à Eliminação de Violência e Assédio no Mundo do 
Trabalho (No. 190), 21 de junho de 2019, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
7)   Comissão Europeia, Uma União Igualitária: Estratégia para a Igualdade de Género 2020–2025, 5 de março de 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
8)   K N Deering et al., “Uma Avaliação Sistemática das Correlações de Violência Contra Trabalhadoras do Sexo”, 
American Journal of Public Health vol. 104, no. 5, 1 de maio 2014, pp. e42-e54, https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909 
9)  L Platt et al., “Ligações Entre Leis de Trabalho Sexual e Saúde de Trabalhadoras do Sexo: Uma revisão 
sistemática e meta-análise de estudos quantitativos e qualitativos”, PLoS medicine, vol. 15 12ª edição, 11 de 
dezembro de 2018, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680; Comunicado de imprensa relacionado: Escola 
de Higiene e Medicina Tropical de Londres, “Criminalização e Policiamento Repressivo do Trabalho Sexual 
Ligados a Aumento do Risco de Violência, VIH e Infeções Sexualmente Transmissíveis”, 11 de dezembro de 2018, 
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk

Um número crescente de pesquisas também 
relaciona a violência física e sexual que 
ocorre no contexto do trabalho sexual, 
como dano e abuso no local de trabalho, a 
fatores contextuais, como o estatuto legal do 
trabalho sexual e o nível de policiamento que 
isso acarreta. De acordo com uma revisão 
sistemática de estudos sobre o assunto a 
nível global, estima-se que 45% a 75% das/
os profssionais do sexo sofram violência 
durante a vida, com um nível elevado de 
práticas policiais a contribuir para o aumento 
dos níveis de violência contra profssionais 
do sexo.8 Essa correlação é confrmada por 
outra revisão sistemática que concluiu que 
as trabalhadoras do sexo que foram expostas 
a repressão policial - como detenção, prisão, 
remoção de um local de trabalho, extorsão 
ou violência por parte da polícia - tinham três 
vezes mais probabilidade de sofrer violência 
sexual ou física por parte de qualquer pessoa, 
por exemplo clientes, parceiros ou pessoas 
que se fazem passar por clientes.9

Prof ssional do sexo, F
rança

Quando 
eu morava no 

hotel, eu trabalhava por 
aí. Sofri muita agressão. 

Tive de voltar para o hotel 
ilegalmente, porque era 

proibido trabalhar lá. Uma 
vez no hotel, muitos clientes 

colocaram problemas, 
insultaram-me, 

bateram-me.
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Através dos contextos legais relativos 
ao trabalho sexual, as/os trabalhadoras 
do sexo e, em particular, as/os 
trabalhadoras/es do sexo migrantes (sem 
documentos), são impedidas/os, de uma 
miríade de maneiras, de trabalhar em 
locais de trabalho seguros. Em países 
onde a venda de sexo é ilegal, como 
a Roménia, a solicitação de venda de 
serviços sexuais é punível com multas 
administrativas. Este tipo de legislação 
bloqueia automaticamente o acesso 
de profssionais do sexo a locais de 
trabalho legais com níveis de segurança 
adequados, uma vez que proíbe qualquer 
envolvimento no trabalho sexual. 
Em ambientes onde certas formas de 
trabalho sexual são legais, o limite para 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk


poder trabalhar legalmente é geralmente alto e, portanto, muitas profssionais do 
sexo não têm acesso a locais de trabalho seguros devido a vários mecanismos de 
exclusão. Podem, por exemplo, ser impedidas de trabalhar em bordéis licenciados 
se forem pessoas trans cujo género não é legalmente reconhecido (Grécia); podem 
não ter meios para pagar os exames médicos obrigatórios (Hungria); ou não possuir 
as autorizações de trabalho necessárias para ser autónomas ou empregadas em 
estabelecimentos de trabalho sexual, para citar apenas algumas das barreiras que 
as profssionais do sexo enfrentam regularmente. Todos estes fatores empurram as 
trabalhadoras do sexo para ambientes de trabalho clandestinos, e mesmo o trabalho 
em conjunto com colegas, muitas vezes a sua única estratégia de segurança, pode ser 
interpretado pelas autoridades como manutenção ilegal de bordéis (França, Irlanda, 
Reino Unido) e, consequentemente, punido como crime.

A falta de locais de trabalho seguros também é uma caraterística típica de países que 
adotaram variantes do modelo sueco. Está comprovado que a realidade deste quadro 
legal de criminalização do cliente isola ainda mais as trabalhadoras do sexo. Isto fez 
com que profssionais do sexo se tornassem mais vulneráveis à violência e ao assédio 
e fossem afetadas por uma crescente estigmatização e discriminação.10 

Violência Física
O tipo de incidente mais prevalente relatado pelas nossas entrevistadas foi agressão 
física (47%). Algumas participantes até enfatizaram nas suas entrevistas que a 
violência física não era um caso isolado, mas um risco diário do seu trabalho. Em 
20 dos casos (40%), a violência foi perpetrada por clientes ou perpetradores que 
se faziam passar por clientes, seguido por terceiros em 12 dos casos (23%) e por 
transeuntes aleatórios em 10 dos casos (20%). Os restantes casos incluem violência 
policial e de autoridades - 4 casos (8%), de outras trabalhadoras do sexo - 2 casos 
(4%) e outros como de gangue e senhorio.

10)   Ver, por exemplo: A Jordan, “A Lei Sueca para Criminalizar Clientes: Uma experiência de 
engenharia social falhada”, Center for Human Rights & Humanitarian Law, 4ª edição, 2012,
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/fles/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf; e Fuckförbundet, 
20 anos a falhar às trabalhadoras do sexo: Relatório comunitário sobre o impacto da lei de compra de 
serviços sexuais de 1999, 2019, 
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/fles/20_years_of_failing_sex_workers.pdf 12

Oprimir as/os trabalhadoras/es do sexo por meio de leis como a 
penalização de clientes torna as nossas condições de trabalho 
muito mais difíceis. Como não temos vagas para trabalhar em 
boates como noutros países, temos de estar sempre à procura de 
uma forma de conseguir trabalho. Depois da introdução da lei que 
penaliza os clientes, querem agora punir quem trabalha online, 
através da penalização de web hosts e websites que permitem 
anúncios e conteúdo sexual. Então a situação vai ficar ainda mais 
difícil, porque as pessoas estão a trabalhar na internet e não na 
rua, e têm os seus métodos de trabalho. Como consequência, 
condenarão as pessoas que gerem sites onde podemos anunciar. 
Não sabemos ainda o que vai acontecer, mas o governo está a 
tentar tirar todos os anúncios de trabalho sexual da internet. O 
contexto em que trabalhamos fica mais difícil a cada dia.

Profissional do sexo, França

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf
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Figura 6. Quem causou a violência?

Prof ssional do sexo, G
récia

Foi na primeira 
vez que tentei trabalhar 

como trabalhadora de rua 
em Atenas. Assim que cheguei, 
as minhas colegas de trabalho 
trans, que por acaso eram do 

mesmo país, perseguiram-me até que 
pararam, me bateram e deram-me 

pontapés. Também recebi ameaças 
de morte, se tentasse trabalhar 
na mesma zona. Roubaram o 

meu telemóvel e foram-se 
embora.

Prof ssional do sexo, B
élgica

Muitos 
clientes são 

violentos comigo, 
especialmente os falsos. 
Um ‘cliente’ veio à minha 

janela, fez sexo comigo, mas 
depois queria o dinheiro 

de volta porque não 
estava ‘satisfeito’.



A violência intracomunitária, em que um/a trabalhador/a do sexo agride ou abusa 
outros/as trabalhadoras/es do sexo, raramente é discutida e explorada. Alguns 
fatores podem explicar essa violência, como a competição por clientes em contextos 
precários.

Muitas vezes vais com maus clientes que abusam de ti e não podes ripostar, 
porque é difícil. Às vezes atacam quando não esperas [isso]. Eles não te 
dão o dinheiro, mas querem que lhes dês dinheiro a eles e que faças sexo 
com eles. Aconteceu várias vezes. Às vezes lutamos. Da outra vez parti o 
braço e a perna, foi difícil... Eu simplesmente fui para casa e tratei-me lá. 
Não fui ao hospital, fui à minha médica. Disse-lhe que estava com dores e 
pedi medicação. Ela não sabia que alguém me tinha batido. Uma pessoa 
amiga ajudou-me. O que faço, normalmente, quando sei que um homem é 
perigoso, é não gritar. Porque antes eu costumava gritar com eles. Agora 
fico calma e digo ‘Só um minuto, preciso de me acalmar’. Quando eles 
acabavam, eu apenas me acalmava, dizia ‘quero fazer xixi’ e fugia.

Profissional do sexo, França 

Assassinatos de profissionais do sexo

Embora não haja dados oficiais sobre o número de 
trabalhadoras do sexo assassinadas anualmente em toda 
a Europa ou globalmente, a cada 17 de dezembro, Dia 
Internacional Contra a Violência sobre Trabalhadores 
do Sexo, as organizações de trabalhadoras/es do sexo,  
listam e nomeiam coletivamente as pessoas membras da 
comunidade que perderam devido a violência.

Pesquisas recentes mostram que 180 homicídios de 
profissionais do sexo foram registados no Reino Unido 
entre 1990-2016,11 correspondendo a aproximadamente 
7 homicídios de profissionais do sexo por ano. 

Notícias recentes e alarmantes em França apontam para 
uma onda de ataques contra a comunidade de profissionais 
do sexo após a adoção do modelo sueco em 2016. Entre 
setembro de 2019 e fevereiro de 2020, pelo menos 9 
profissionais do sexo foram assassinadas.12 

11)   T Sanders et al., “Análise dos Riscos Ocupacionais de Trabalhadoras do Sexo em 
Comparação com Outras Profssões ‘de Risco’”, Estudo introdutório, Welcome Trust, 
Universidade de Leicester & Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, julho de 2017, 
https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide. 
12)   T Schaffauser e T Hell, “Já mais de 10 Assassinatos em 6 Meses, e Nada Muda (Déjà Plus de 
10 Meurtres en 6 Mois, et Rien ne Change)”, Liberation, 22 de fevereiro 2020, http://ma.lumiere.
rouge.blogs.libation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change. 
Versão em inglês: “French Government Indifferent to Murdered Sex Workers (Governo Francês 
Indiferente a Trabalhadoras do Sexo Assassinadas)”, Rede Global de Projetos de Trabalho Sexual, 
25 de fevereiro 2020, https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-
sex-workers; Ver também: “França: Morte de Jessyca Sarmiento, trabalhadora do sexo trans 
e migrante”, ICRSE, 22 de fevereiro 2020, http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/
france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento. 14

https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
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Violência psicológica
Atos de violência psicológica podem manifestar-se como perseguição, seguir ou fcar 
à espera do indivíduo, fazer-lhe ou à sua família ameaças específcas, chantagem, 
difamação, intimidação, ou exposição forçada como trabalhadoras/es do sexo.

Os casos registados ilustram como vários intervenientes usam o estigma social que 
as/os profssionais do sexo enfrentam para infligir violência psicológica sobre elas, 
sabendo que estão em posições vulneráveis e incapazes de contar com ajuda.

Eu estava a anunciar num site de acompanhantes. Um dia, 6 pessoas 
do município vieram ao meu apartamento. 2 entraram em minha casa 
e 4 ficaram do lado de fora, no corredor da varanda. Pedi às 4 pessoas 
de fora que entrassem porque, ficando do lado de fora, os vizinhos iam 
notar e eu seria exposta como trabalhadora do sexo. Para piorar as 
coisas, o meu marido estava em casa naquele momento. O pessoal do 
município não parava de perguntar o que é que ele fazia ali e se era 
meu chulo. E também a perguntar porque é que ele me permitia fazer 
trabalho sexual. Fizeram-me sentir como se eu fosse uma vítima.

Profissional do sexo, Holanda

Um grupo local de homens 
estava a tentar forçar-
me a trabalhar para eles. 
Disseram que se eu não 
trabalhasse para eles, eles 
viriam e me atacariam. Eu 
disse naquela noite que, em 
vez disso, iria para casa. 
Afastei-me daquela zona 
durante algum tempo.

Profissional do sexo, 
Reino Unido

Foram colocados blocos de 
cimento à frente da minha 
porta para [me impedir 
de] sair ou clientes [de] 
entrar. Foram colocados 
de uma forma que apenas 
me permitia sair de casa 
quando necessário. Sinto 
que foram colocados ali 
como um aviso e uma 
ameaça. Poucos dias antes 
da ocorrência, alguém 
tentou invadir a casa e partiu 
a janela.

Profissional do sexo, Irlanda

As mulheres na propriedade onde 
trabalho já receberam, em várias 
ocasiões, telefonemas com ameaças 
de ataques de ácido e de outros 
atos de violência grave. Estamos 
muito preocupadas com a nossa 
segurança. Achamos que as ameaças 
de violência podem estar relacionadas 
com algumas chamadas falsas feitas 
à polícia sobre as instalações. Ser 
vítima de uma chamada fraudulenta 
é angustiante e perigoso, pois não 
confiamos na polícia quando estamos 
realmente em perigo.

Profissional do sexo, Reino Unido

Eu estava a voltar para casa tarde [à] 
noite quando um grupo de rapazes 
começou a seguir-me, a insultar-me 
com palavras nojentas, e a intimidar-
me, dizendo ‘Agora vamos foder-vos a 
todas sem preservativo, para ver se são 
rapaz ou rapariga... Se queres ser uma 
rapariga agora, vais chupar as nossas 
pilas.’ No final, tive de apanhar um táxi 
para me afastar deles.

Profissional do sexo, Áustria



Assalto e roubos violentos
Os assaltos e roubos foram frequentemente cometidos em simultâneo com outros 
incidentes, geralmente ameaças, insultos e, nalguns casos, agressões físicas ou 
sexuais. Embora os assaltos geralmente não sejam considerados atos típicos de 
violência de género, a nossa evidência indica que as profssionais do sexo são 
frequentemente alvo de assaltantes, pois são vistas como alvos fáceis por terem uma 
certa quantidade de dinheiro na sua posse.

No que diz respeito a profssionais do sexo que anunciam online, roubos em 
apartamentos onde trabalham são frequentemente cometidos por pessoas que 
se fazem passar por clientes. Os resultados de um estudo sobre o impacto da 
criminalização de clientes na França demonstraram que, em comparação com as 
cidadãs locais que são, em comparação, raramente afetadas, as trabalhadoras sexuais 
migrantes são regularmente alvo de assaltos e roubos.13 

 

13)   Le Bail e Giametta, p. 96 16

Prof ssional do sexo, R
om

énia

Trabalhei 
8 meses na rua em 

Génova, Itália. Não percebi 
que durante todo esse tempo 

estava a ser seguida por alguns 
homens. Quando chegou a hora de eu 

voltar para casa, forçaram-me a entrar 
num carro, apontaram uma arma à 

minha cabeça e obrigaram-me a 
dar-lhes todo o dinheiro que tinha 

comigo. Eu tinha apenas 1700 
€, mas eles pensavam que 

eu tinha muit muito 
mais.

Prof ssional do sexo, R
eino U

ni

Sou 
do Brasil. Eu 

estava a trabalhar 
num apartamento 

quando cinco homens o 
arrombaram com facas e 

nos roubaram. Eu trabalho 
com outras mulheres num 

apartamento e trabalho 
lá há alguns anos.



Violência sexual, incluindo violação 
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Eu estava no campo [de migrantes] de 
Malakasa. À noite, três homens bateram à 
minha porta. Eu abri porque pensei que a 
pessoa que estava a tocar era minha colega de 
quarto. Quando abri a porta, um dos homens 
bateu-me nos genitais, o outro bateu-me na 
cabeça e desmaiei. Acordei algumas horas 
depois e tinha esperma nas minhas costas. 
Além disso, senti dor no ânus. É importante 
notar que estes homens já me faziam ‘bullying’ 
há muito tempo e chamavam-me ‘gay’.

Trabalhadora do sexo, Grécia

Conheci o homem num site, ele foi-me buscar, o 
serviço era massagem com final feliz e sexo. Quando 
começámos a entrar no sexo, tirei um preservativo 
e disse que ele tinha de o colocar. Ele aceitou, mas 
quando estávamos a ter sexo disse que não queria usar 
o preservativo. Eu insisti, e ele aceitou. Ele ficou por 
cima o tempo todo, notei que movia bastante as mãos, 
mas não imaginei que ele estava a tirar o preservativo. 
Quando chegou ao orgasmo, percebi que a minha 
pélvis estava toda molhada. Perguntei o que se passou 
e ele disse ‘Desculpa, foi tão bom’. Eu fiquei com raiva 
e pedi-lhe para me levar de volta para casa. Mandei-
lhe uma mensagem novamente para dizer que ele 
precisava de pagar a PEP (profilaxia pós-exposição). Ele 
provavelmente eliminou-me ou bloqueou-me, porque 
não tive mais notícias dele. Decidi ir ao hospital e estava 
a pedir a PEP, mas eles recusaram porque consideram 
o sexo hetero de baixo risco. Eu não lhes disse que sou 
uma acompanhante porque tinha medo que eles me 
envergonhassem e me tratassem de maneira diferente.

Profissional do sexo, Irlanda

A questão do consentimento é crucial para as 
profssionais do sexo. Consentimento signifca os 
termos e condições previamente acordados, sob os 
quais os serviços sexuais são fornecidos. Se estes 
termos e condições forem violados, o incidente deve 
ser defnido como violação ou agressão sexual. Uma 
condição acordada comum é o uso de preservativo, 
que foi violada no seguinte caso.
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Em 2019, um homem no Reino 
Unido foi considerado culpado de 
violação depois de remover um 
preservativo durante o sexo, sem o 
consentimento da sua parceira. O 
facto de um tribunal ter condenado 
o agressor é ainda mais significativo 
porque a mulher que ele agrediu era 
trabalhadora do sexo. O homem foi 
condenado por violação e duas 
acusações de agressão sexual 
depois de ficar estabelecido que 
ela consentiu ter relações sexuais 
apenas na condição dele usar 
preservativo. A possibilidade de 
uma trabalhadora do sexo ganhar 
um caso de violação com base no 
consentimento condicional é um 
momento importante na luta pelos 
direitos das trabalhadoras do sexo; 
é também um momento importante 
para a nossa compreensão cultural 
do consentimento.14

14)   F Cookney, “Finalmente a Lei Compreende Como o Consentimento Sexual Funciona. 
E nós, quando é que vamos compreender?”, The Independent, 1 de maio, 2019, https://www.
independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html. 
15)  M McGowan e C Knaus, ‘Defnitivamente deve ser visto como violação’: Quando 
trabalhadoras do sexo são burladas, The Guardian, 12 de outubro 2018, https://www.theguardian.
com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned.

O não pagamento de serviços 
também representa uma 
violação do que foi consentido 
e é considerado violação 
por profssionais do sexo. 
As trabalhadoras do sexo na 
Austrália, onde o trabalho 
sexual está descriminalizado 
nalguns estados, questionaram a 
qualifcação do não pagamento 
por serviços como fraude. 
Argumentam que o perpetrador 
recebeu, de forma fraudulenta, 
o consentimento de uma 
trabalhadora do sexo e que 
tal comportamento constitui 
claramente violação.15

No nosso projeto, sete 
participantes prestaram 
testemunhos de não pagamento 
de serviços.

Eu fui violada uma vez. Foi em Paris. 
O homem disse-me que me ia pagar 
uma determinada quantia de dinheiro, 
e que eu devia ir com ele para casa 
dele. Quando cheguei a casa dele, 
a primeira coisa que ele me deu 
foi dinheiro falso. Então eu disse-
lhe: ‘Não, isso é falso. Eu reconheço 
dinheiro falso, eu reconheço dinheiro 
real.’ Ele então começou a forçar-me, 
violou-me. Quando eu quis descer, ele 
empurrou-me pelas escadas abaixo. 
Vendo isto, os vizinhos chamaram 
a polícia. Quando a polícia chegou, 
o homem disse-lhes que eu tinha 
roubado o dinheiro dele. Eu disse: ‘Eu 
não roubo, não tiro dinheiro que não é 
meu’. Eles mandaram-me para casa e 
deixaram-no ir.

Profissional do sexo, França

Prof ssional do sexo, Itália

Um 
dia um cliente 

levou-me a um lugar 
e, quando lá chegámos, 
fizemos sexo. Depois ele 
sacou de uma arma. Ele 

roubou tudo o que eu tinha na 
mala e deixou-me lá sozinha. 

Ele fez tudo isto para não 
pagar pelo serviço 

que recebera.

https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
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O homem roubou-me e violou-me. 
Foi muito sério, ele fingiu ser polícia. 
Eu estava muito estressada, muito, 
muito estressada. Ele tem cerca 
de cem quilos e é um homem 
muito alto. Ele é obeso e, portanto, 
pesado, eu não pude lutar quando 
ele estava em cima de mim, e 
ele colocou o preservativo. Mais 
tarde vi-o na rua, mas como não 
falo francês, não pude fazer nada.

Profissional do sexo, França

Durante uma sessão com um 
cliente, ele não conseguiu ter 
um orgasmo. Eu disse-lhe que 
tínhamos terminado, mas ele 
agarrou-me e bateu-me (2-3 
estaladas). Eu ofereci-me para o 
compensar enquanto ele se vestia, 
mas ele despiu-se novamente 
e agrediu-me, dizendo ‘agora 
vais terminar’. Ele violou-me até 
ejacular.

Profissional do sexo, Bélgica

Exploração laboral, trabalho forçado 
e tráfico humano
Nove casos recolhidos foram classifcados como exploração laboral, trabalho forçado 
e tráfco humano. Os crimes nesta categoria são cometidos por terceiros na indústria 
do sexo—empregadores/as ou gerentes. 

Na prática, a exploração laboral na indústria do sexo é chamada de ‘exploração 
sexual’. Esta categorização simplifcada, no entanto, não serve os interesses das/
os trabalhadoras/es do sexo e mascara as realidades complexas de relações laborais 
numa indústria geralmente criminalizada e não reconhecida. Assim, para os fns 
deste relatório, aplicamos subcategorias mais detalhadas de má conduta de terceiros 
que poderiam ser usadas também para detetar exploração laboral, trabalho forçado 
e tráfco de pessoas em qualquer outro sector. Entendemos a exploração como 
situações que se desviam signifcativamente de condições de trabalho decentes, 
particularmente no que diz respeito a remuneração, horários, direito a férias, 
condições de saúde e segurança e tratamento decente. Nesta ótica, o trabalho sexual 
forçado é considerado trabalho forçado.16

Sete casos relatados neste relatório provavelmente corresponderam a tráfco de 
pessoas, conforme defnido nos Protocolos de Palermo, na Convenção do Conselho 
da Europa relativa à Luta contra o Tráfco de Seres Humanos e na Diretiva Anti-
Tráfco da UE (ver mais sobre estes instrumentos políticos no capítulo ‘Contexto 
político’).  

16)   The notion of “forced or compulsory labour” under Article 4 of the European Convention 
of Human Rights aims to protect against instances of serious exploitation, such as forced 
prostitution. See: European Court of Human Rights (ECtHR), “S.M. v. Croatia”, No. 60561/14, 
19 July 2018, par. 300, http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665.

http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665
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Figura 7. Indicadores de exploração laboral/tráfico humano 

Prof ssional do sexo, H
olanda 

Eu estava a 
trabalhar na Europa sem 

documentos, fui trazida por um 
‘amigo’ que me tirou o passaporte 

assim que cheguei à Europa. Durante 
anos trabalhei para aquela pessoa, que 
costumava drogar-me, espancar-me e 
tirar a maioria do meu dinheiro. Fiquei 
apavorada com esta pessoa, porque 

ele me fez a ameaça de que se eu 
não cooperasse, ligaria para a 
imigração e faria com que eu 

fosse deportada.

Além das categorias listadas na Figura 6, as entrevistadas relataram frequentemente 
ameaças de prejudicar a família no país de origem. Algumas entrevistadas da África 
Ocidental também mencionaram ter sido alvo de rituais que eram usados para as 
controlar e forçá-las a aceitar a subordinação total até que tivessem pago inteiramente 
as dívidas que lhes eram impostas.
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Depois de algum tempo 
a trabalhar na Rússia, fui 
encontrar-me com a minha 
patroa, pois não conseguia 
completar o valor devido; 
ela queria que eu fosse 
para qualquer outro 
país europeu. Quando 
fui forçada a entrar na 
prostituição na Nigéria, 
não pude fugir por causa 
da segurança, então decidi 
que iria para qualquer país 
europeu onde pudesse 
trabalhar e pagar-lhe. 
Preciso de fazer outro 
juramento, ainda mais forte 
do que o primeiro que fiz 
antes de ir para a Rússia.

Profissional do sexo, França

Um antigo amigo que patrocinou a 
minha chegada à Itália transformou-se 
gradualmente num “manager” que me 
exigia 800€ por semana. O acordo era que 
eu pagaria de volta as despesas da viagem. 
Esse ‘amigo’ insultou-me, controlou os meus 
movimentos, ameaçou denunciar-me à 
polícia e fazer mal à minha mãe. Sabendo 
que eu era migrante irregular, este amigo 
quis tirar proveito da minha condição. Esta 
situação durou 6 meses. Quando solicitei 
asilo devido à crítica situação política 
no meu país, mencionei brevemente este 
incidente, mas não quis enfatizá-lo. Eu não 
queria ser identificada como vítima de 
tráfico, nem estava disposta a denunciar o 
meu traficante devido a ameaças graves 
de que ele iria prejudicar a minha família no 
meu país de origem.

Profissional do sexo, Itália

Servidão por dívida é quando alguém é forçado a pagar 
um empréstimo trabalhando por um período incerto 
ou acordado, por quase nenhum ou nenhum salário. 
O trabalho realizado para saldar a dívida supera em 
muito o valor do empréstimo inicial.17 De acordo com 
a OIT, metade de todas as vítimas de trabalho forçado 
são afetadas pela servidão por dívida.18 É também um 
dos métodos mais comuns de exploração de vítimas 
de tráfico humano. A servidão por dívida, ou trabalho 
forçado, é uma forma de coerção e controlo psicológico..

As causas das práticas coercivas, como a servidão por dívida, estão inseridas num 
contexto de políticas migratórias e de trabalho restritivas. Num ambiente de controlo 
migratório e laboral restrito num país de destino, é inevitável para as trabalhadoras 
do sexo migrantes depender de mediadores e intermediários que possam facilitar a 
migração irregular e o trabalho. Esta dependência é um dos fatores que aumentam a 
sua vulnerabilidade à exploração e ao tráfco humano.

17)   Organização Internacional para as Migrações (OIM), Folha Informativa Sobre Servidão por 
Dívida no Tráfico Humano, 11 de janeiro de 2017, 
https://iomx.iom.int/sites/default/fles/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf.
18)   Organização Internacional do Trabalho (OIT), Estimativas Globais da Escravatura Moderna: 
Trabalho forçado e casamento forçado, 19 de setembro de 2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf.

https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Prof ssional do sexo, Itália

Inicialmente, 
fui forçada a 

prostituir-me para pagar 
dívidas. Depois passou a ser 

uma necessidade: depois de pagar 
as dívidas, o gerente pediu-me dinheiro 

emprestado e ameaçou magoar a minha 
família se eu não continuasse a dar-lhe 
dinheiro. No fundo ainda trabalho sob 
o comando de um proxeneta, só que 
ele não está presente, apenas pelo 

telefone, mas sou pressionada 
a dar ao proxeneta uma 

certa quantia do meu 
rendimento.

Conforme evidenciado nesta secção do relatório, a violência contra as/os trabalhadoras 
sexuais migrantes assume muitas formas e é extremamente impactada por vários 
fatores, como estruturas legais que regem o trabalho sexual e a migração. Além disso, 
e ao contrário da defnição de prostituição como violência contra as mulheres e a sua 
confluência com o tráfco de pessoas, profssionais do sexo migrantes de todos os 
géneros podem sofrer várias formas de violência e exploração. O tráfco humano deve 
ser entendido como parte deste ciclo de violência, em que as políticas de prostituição 
e migração muitas vezes comprometem a capacidade de profssionais do sexo de 
se protegerem de violência e contribuem para aumentar as suas vulnerabilidades à 
violência, exploração e tráfco de pessoas.



A recolha de dados focou-se essencialmente na fase inicial do acesso à justiça, nomeadamente 
a denúncia de crimes às autoridades, com o objetivo de examinar os fatores que facilitam e 
impedem este processo. Como tal, este relatório não examina os vários desafos em torno do 
envolvimento da vítima em julgamentos e processos judiciais. Reconhecemos, no entanto, que 
as fases posteriores dos processos de justiça criminal são igualmente importantes. A avaliação 
dos processos judiciais pode fornecer uma visão e conclusões inestimáveis que podem levar à 
melhoria do sistema de justiça criminal para trabalhadoras/es sexuais migrantes. 

Conforme indicado no título deste capítulo, a denúncia pode ser vista como um ponto 
de entrada para a real concretização dos direitos das vítimas, consagrados na Diretiva dos 
Direitos das Vítimas da UE ou na Convenção de Istambul sobre violência contra as mulheres 
(ver mais sobre esses instrumentos no Capítulo ‘Contexto político’). Profssionais do sexo 
entrevistadas para este relatório enquadram-se em duas categorias: aquelas que recorreram 
às autoridades e denunciaram crimes à polícia e aquelas que não denunciaram os incidentes. 
No que diz respeito ao primeiro grupo, procurámos examinar a sua experiência ao denunciar 
o incidente, ou seja, os resultados das suas denúncias e as suas impressões gerais do processo. 
No que se refere ao segundo grupo de entrevistadas, o principal objetivo foi analisar as 
razões, ou fatores impeditivos, que levaram profssionais do sexo a decidir não denunciar os 
incidentes à polícia. 

A Figura 8 apresenta o número de casos em que profssionais do sexo se dispuseram a 
denunciar o incidente que experienciaram e as formas como abordaram as autoridades 
(diretamente ou por meio de organizações intermediárias). A categoria “não relevante” 
representa os casos em que os incidentes estavam relacionados com comportamentos que não 
constituem crime.

Figura 8. Denúncia à polícia

Denunciar: o ponto 
de entrada para o 
acesso à justiça 
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Experiência de denúncias de crimes à polícia
As experiências de denúncia das/os entrevistadas/os do projeto - seja diretamente ou 
por meio de ONGs ou coletivos de profssionais do sexo - foram muito diversas. É 
importante notar que, em metade dos casos incluídos neste relatório, em que uma 
queixa foi apresentada, os grupos de profssionais do sexo facilitaram o acesso à 
polícia e ajudaram as vítimas trabalhadoras do sexo a fazer a denúncia.

Várias entrevistadas realçam a indiferença geral da polícia para com as/os 
trabalhadoras do sexo no momento da denúncia. Na maioria dos casos, não foi 
feita nenhuma tentativa de encaminhar as vítimas para serviços adequados. Tanto a 
Convenção de Istambul quanto a Diretiva dos Direitos das Vítimas (ver o capítulo 
‘Contexto Político’) estipulam a obrigação das autoridades, ao receberem queixas, 
de facilitar o encaminhamento para agências de apoio às vítimas e que a prestação de 
apoio não deve estar dependente da vontade das vítimas de fazer uma queixa formal.
Mesmo as trabalhadoras do sexo que tiveram experiências positivas com a polícia 
enfatizaram as barreiras estruturais para fazer queixas devido ao seu estatuto de 
residência.

Consegui escapar para a rua, encontrei pessoas que me 
conheciam e chamei a polícia. Eles chegaram, falaram 
comigo e defenderam-me. Respeitaram-me, perguntaram de 
onde eu vinha, eu disse Venezuela. Perguntaram se eu tinha 
documentos, eu disse que não, onde morava e se trabalho. 
Disseram-me para ter muito cuidado porque era muito 
perigoso, eles compreenderam a situação, mas não podiam 
fazer mais porque como eu não tinha documentos, não podia 
fazer queixa. Como não tinha documentos, se eu tivesse ido 
à esquadra, teria sido presa. Na maioria das vezes a polícia 
intervém apenas para separar, e normalmente, na hora em 
que intervém, o agressor foge. É por isso que trabalho sempre 
perto de casa, nunca trabalharei no bosque. A polícia passa 
por onde eu trabalho, e quando há algum problema, ligo-lhes. 
Sempre que eu tinha um problema, a polícia ajudava-me. Mas 
se apanham a pessoa não fazem nada com ela, deixam-na ir; 
Falam com eles e dizem ‘Vá, deixa-a em paz, deixa-a trabalhar. 
Se voltas aqui, levamos-te para a esquadra’. Mas na verdade 
não é eficaz, a pessoa nunca é presa ou julgada.

Profissional do sexo, França

Os dados também mostram que o medo das/os trabalhadoras/es do sexo de receber 
punição em vez do apoio das autoridades é bem fundamentado. Profssionais do 
sexo não são frequentemente vistas/os como ‘vítimas ideais ou dignas’, antes pelo 
contrário: são vistas como ‘dignas’ de violência pelo tipo de trabalho em que estão 
envolvidas. Os exemplos abaixo ilustram a ausência de tratamento respeitoso, 
sensível e não discriminatório.
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Fui fisicamente agredida e ameaçada 
de rapto por um homem, e outro 
pôs as mãos na minha garganta. 
Numa destas ocasiões chamei de 
novo a polícia, mas só me disseram 
para ir para casa. Horas antes 
de ser ameaçada, dois polícias à 
paisana tentaram-me prender por 
prostituição. Quando lhes contei das 
ameaças, disseram-me para voltar 
para casa. Tive medo de voltar às 
ruas onde estes homens estão, mas 
tenho que trabalhar. Eu tinha o nome, 
matrícula e fotos dos três homens. Fui 
desmotivada de dar essa informação 
à polícia porque eles não estão 
interessados em perseguir estes 
homens violentos e, em vez disso, 
ameaçaram-me de prisão. Com 
a ajuda do CIP [Coletivo Inglês de 
Prostitutas] eu denunciei a violência 
à polícia por via de um membro do 
Parlamento.

Profissional do sexo, Reino Unido

Bem, primeiro vem o carro deles. 
E eles pedem que vás à esquadra 
no dia seguinte para testemunhar. 
No dia seguinte, na esquadra, 
pareciam aborrecidos comigo. 
Disseram-me que estas coisas 
acontecem regularmente e não as 
podem resolver todas. Disseram 
que fariam tudo o que pudessem, 
mas consegui ler a indiferença 
na linguagem corporal deles, 
não estavam interessados de 
todo no meu caso.  Ligaram-me 
e disseram-me que entrariam 
em contacto comigo para ir 
testemunhar caso reconheça o 
suspeito, se o apanharem. Mas é 
óbvio que não o encontraram, acho 
que simplesmente encerraram 
o caso e pronto. Isto é o que 
geralmente acontece... não levou 
a procedimentos jurídicos e 
(denunciar) também não ajudou. 

Profissional do sexo, Roménia

Assim que os homens foram embora, chamei a polícia. Quando chegaram, 
fizeram perguntas sobre quantos clientes tínhamos. Poucos dias depois, 
recebi uma carta a ameaçar-me com processo por manter um bordel. 
Tentei várias vezes fazer uma declaração formal sobre o ataque, mas fui 
ignorada pela polícia até que um jornalista, organizado pelo Coletivo Inglês 
de Prostitutas, começou a fazer perguntas. A polícia recusou-se a receber 
provas fotográficas e outras. Cinco semanas após o ataque, recebi uma 
carta de deportação alegando que “não era uma visitante genuína do Reino 
Unido”. A minha ordem de deportação só foi interrompida depois do CIP ter 
feito campanha comigo.

Profissional do sexo, Reino Unido
Liguei para a polícia para denunciar os 
acontecimentos, mas eles não compareceram. 
Além disso, como eu não falo propriamente 
francês, a polícia não percebe o que eu 
expliquei. Quando vim para a esquadra para 
denunciar diretamente, só apontaram o meu 
nome e não fizeram mais nada, então não foi 
uma queixa oficial no sistema Belga.

Profissional do sexo, Bélgica

A polícia achou que 
o cliente tinha razão. 
Resultou num processo 
penal, mas contra mim. 
Estive 6 meses na prisão 
por lesão física, por bater 
no cliente com os saltos 
altos em autodefesa.

Profissional do sexo, Roménia



As denúncias de alegados casos de tráfco foram avaliadas positivamente pelas 
entrevistadas. A nossa suposição é que a polícia está mais ciente dos protocolos de 
assistência a pessoas trafcadas do que a vítimas de violência de género ou outros 
crimes. Um relatório da Agência de Direitos Fundamentais também sugere que, 
entre os poucos fatores que levaram trabalhadoras migrantes exploradas a denunciar 
crimes estava a possibilidade de serem reconhecidas como vítimas de tráfco 
humano.19 Geralmente, a posição legal das vítimas de tráfco humano é relativamente 
mais forte do que a de outras vítimas de crime. O reconhecimento como vítima de 
tráfco humano oferece de certa forma melhores chances de se ser ouvida, tratada 
profssionalmente, encaminhada a serviços especializados, ter acesso a assistência 
jurídica e, nalguns casos, obter autorização de residência. Novamente, é claro, pelos 
dados recolhidos, que a ajuda de ONGs em quem as pessoas trafcadas confam tem 
um papel crucial. 

19)   Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA), Protegendo Trabalhadores 
Migrantes de Exploração na UE: perspetivas dos trabalhadores, 25 junho 2019, https://fra.europa.eu/
sites/default/fles/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf. 26

Em 2017, estava à beira de um esgotamento nervoso, contei a outra colega 
trabalhadora do sexo o que se estava a passar. A minha amiga levou-me 
ao P&G292 (Centro de Prostituição e Saúde em Amesterdão), onde fiquei 
relutante em contar a minha história. Os assistentes sociais da P&G292 
ofereceram-se para me encontrar um abrigo, mas eu estava com tanto 
medo que não consegui. Voltei para o local onde morava / trabalhava e fiquei 
lá alguns dias. Finalmente, uma noite, entrei em contacto com a assistente 
social, dizendo que não aguentava mais ficar ali. A assistente social esperou 
por mim num sítio acordado por nós, e daí fui levada para um abrigo. No dia 
seguinte, fomos à polícia para fazer uma queixa. A unidade policial foi muito 
compreensiva com o meu caso. Posteriormente, fui transferida para um 
abrigo secreto no campo, onde permaneci alguns meses. Recebi proteção 
do Estado holandês e agora moro num lugar seguro.

Profissional do sexo, Holanda

Eu contactei uma ONG que fazia 
trabalho de assistência, para escapar de 
exploração laboral terrível. Conheci-os 
durante a assistência médica, mas depois 
conseguiram a minha confiança e contei 
a minha história. A ONG encaminhou-me 
para o abrigo de emergência de uma ONG 
anti-tráfico na região de Milão. Quando 
me mudei para outra região, a ONG 
especializada ajudou-me a apresentar 
queixa contra o meu proxeneta.

Profissional do sexo, Itália

Quando chegámos à Grécia, 
os traficantes libertaram-me. 
Então, sem conhecer o idioma 
grego ou as leis gregas, 
apresentei uma queixa contra 
o meu traficante, sobre tráfico 
de drogas. Finalmente, a 
polícia prendeu o criminoso 
por tráfico de drogas e o juiz 
condenou-o a 18 anos de 
prisão.

Profissional do sexo, Grécia

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
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Decisões de não denunciar crimes às 
autoridades
Migrantes sem documentos enfrentam vários obstáculos na denúncia de crimes, 
já que muitas vezes evitam abordar a polícia por medo de serem detidas/os e 
deportadas/os devido ao seu estatuto de residência. Trabalhadoras/es do sexo 
migrantes sem documentos enfrentam barreiras adicionais à denúncia, visto que 
estão a trabalhar como profssionais do sexo, pelo que podem ser ainda mais 
penalizadas/os ou criminalizadas/os.20

Perpetradores que visam as/os trabalhadoras/es sexuais migrantes geralmente estão 
cientes da sua vulnerabilidade.  De acordo com um estudo de 2017 do Reino 
Unido, a proporção de migrantes entre as trabalhadoras do sexo assassinadas está a 
aumentar, sugerindo que os criminosos visam este grupo especifcamente “por causa 
da sua vulnerabilidade potencialmente aumentada.”21 

Além do estatuto de migração das/os trabalhadoras/es do sexo migrantes, que as/
os impede de denunciar crimes cometidos contra si, o facto de o trabalho sexual 
continuar a ser criminalizado ou penalizado representa outro fator incapacitante.  As 
políticas de denúncia e de apoio às vítimas precisam de ser elaboradas de forma a 
permitir que as/os trabalhadoras/es do sexo façam denúncias e procurem ajuda sem o 
risco de receber multas, despejos das suas casas e áreas de trabalho, ou processos por 
manter bordéis quando trabalham juntas para sua segurança. Como os nossos dados 
sugerem, profssionais do sexo que são vítimas de crimes geralmente consideram 
todas estas circunstâncias e as possíveis consequências das suas denúncias.

20)      Plataforma para a Cooperação Internacional Sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), 
Salvaguardar os Direitos Humanos e a Dignidade de Trabalhadores do Sexo Indocumentados, setembro 
de 2019, https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-
dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf.
21)   T Sanders et al. 

Prof ssional do sexo, F
rança

Eu não 
conhecia ninguém, 

não falava francês bem 
o suficiente. Tinha medo de 

chamar a polícia porque não 
tinha documentos. Foi uma situação 

realmente muito difícil, com muita 
agressão e em pleno inverno. As 

pessoas disseram-me para não chamar 
a polícia porque eles podiam prender-

me. Então quando fui atacada, a 
minha única chance era fugir, 

ou às vezes era defendida 
por alguém.

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
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Prof ssional do sexo, Irlanda
Tive medo 

e vergonha de 
ir à polícia sobre a 

situação porque não 
sei se legalmente 

é permitido ser 
acompanhante.

Prof ssional do sexo, F
rança

Queria fazer 
uma queixa, mas não 

sabia como fazê-lo. Tenho 
medo de colocar o dono do meu 

apartamento em problemas. Tenho 
medo de perder o meu apartamento. É 
isso, entendes? Há um monte de coisas 

com que ter cuidado, e agora muitas 
mulheres que trabalham na internet, em 

cidades fora de Paris, são frequentemente 
vítimas de assalto e roubo. Eu tenho 

ouvido um aumento da violência 
contra nós mulheres, às vezes 

temos a impressão de que 
estão atrás de nós.

Entre os casos de suposto tráfco humano, os depoimentos de vítimas confrmam 
como as ameaças do agressor impedem que as pessoas trafcadas denunciem crimes.  
Em contraste com muitos outros crimes, os casos de tráfco de pessoas envolvem 
relacionamentos ininterruptos com os criminosos, que impedem as vítimas de abordar 
as autoridades. 

Prof ssional do sexo, F
rança

Na Rússia não 
se pode sequer denunciar 

o cliente à polícia, porque a 
empresa para onde se trabalha paga 
à polícia para não os prenderem... E 

a “Madame” disse que podem matar-te, 
ninguém faria perguntas. Eu tinha medo da 
polícia por causa do juramento que fiz na 
Nigéria. Não posso fazer nada, não posso 
sequer falar da minha situação a ninguém, 

porque fiz um juramento de não revelar 
segredos nenhuns sobre esta situação. 

Por ser a minha primeira viagem (à 
Rússia), não denunciei. Consegui 

fugir de Paris com a ajuda de 
um cliente.



29

Prof ssional do sexo, Itália

Embora eu 
soubesse que podia 

denunciar os incidentes em 
Itália, não o fiz porque estava 

com medo e acreditava que esse 
amigo mataria a minha mãe e os 

meus irmãos mais novos. Eu estava 
com medo de denunciar em 

Itália, pois temia que houvesse 
repercussões contra a minha 

família no meu país.

Fatores que facilitam denúncias 
à polícia

Fatores que dificultam a denúncia 
à polícia

• Envolvimento de coletivos de 
trabalhadoras do sexo ou ONGs 
de confança que incentivaram ou 
facilitaram a denúncia

• Confança em, conhecimento de e 
experiências positivas com polícias; 
polícia empenhada em proteger as 
comunidades que trabalham com 
sexo

• Saber que revelar a condição de 
profssional do sexo não seria usado 
contra si

• Situações em que o medo dos 
infratores se tornou maior do que o 
medo das consequências negativas 
de chamar a polícia

• Medo das consequências de 
denunciar como migrante (sem 
documentos): detenção e deportação

• Medo das consequências de 
denunciar como profssional do 
sexo: multas e processos por crimes 
relacionados com trabalho sexual 
(solicitação; manutenção de bordel), 
ser exposta, perder a custódia de um 
flho

• Medo de ser despejada/o da sua casa 
ou apartamento, onde trabalhadoras/
es do sexo trabalham / vivem

• Medo das consequências negativas 
de denunciar, para outros: colegas 
de trabalho ou proprietários/as 
de apartamentos multados/as ou 
processados/as por crimes “de 
terceiros”

• Experiências negativas anteriores 
e desconfança geral em relação à 
polícia



Interações 
com a polícia

A vigilância, bem como o uso de critérios raciais e de género 
para traçar perfs pela polícia, são realidades diárias para muitas/
os trabalhadoras/es do sexo, especialmente para migrantes, trans 
e trabalhadoras/es do sexo de rua, bem como trabalhadoras/es do 
sexo racializadas/os. A maioria das/os trabalhadoras/es do sexo 
entrevistadas/os interagiu com a polícia durante verifcações de 
identidade (57%), seguidas de verifcações de residência (30%), o 
que indica altos níveis de vigilância e traçar de perfs, que impactam 
a comunidade. As/os profssionais do sexo não são visadas/os apenas 
nos seus locais de trabalho, mas também fora deles, como ilustrado em 
diversos casos. Como resultado, muitas/os trabalhadoras/es do sexo 
migrantes têm medo de deixar as suas casas e locais de trabalho. Este 
assédio policial geralmente leva a uma perda completa de confança na 
instituição policial.

Figura 9. Circunstâncias em que uma trabalhadora do sexo interagiu 
com a polícia 
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O policiamento afeta-me imenso, porque uma vez que saibam quem sou, 
onde quer que eu vá seguem-me, param-me sem motivo, verificam a minha 
identidade. Simplesmente porque sabem que sou trabalhadora do sexo e 
já estive na esquadra antes. Não me sinto segura para andar na rua com 
a minha família, a minha mãe, porque a qualquer momento a polícia pode 
parar-me, pedir-me identificação e expor-me como puta, entre muitas 
outras coisas. Por exemplo, não tenho nenhuma proteção. Tenho medo de 
ir à polícia denunciar um incidente porque já sei que vão por defeito usar 
pronomes masculinos, invalidar a minha identidade de género, não me vão 
levar a sério, vão-me tratar com indiferença. É um ciclo vicioso que afeta 
diariamente a minha vida pessoal.

Profissional do sexo, Roménia

As outras circunstâncias mais prevalentes de encontro com a polícia estão 
relacionadas com a procura de ajuda (24%), denúncia de crimes (22,5%), ser 
interrogada/o como vítima (21%), rusgas policiais (21%) e ações policiais com o 
objetivo de manter a ordem pública (16%). 

Uma vez fui comprar comida no Château 
Rouge. Quando estava a sair da loja a polícia 
apareceu, disseram ‘Madame, papiers’ 
(“Documentos, senhora”). Eu disse-lhes que 
não tinha documentos. Uma vez dentro da 
carrinha da polícia, foram diretos à esquadra, 
depois levaram-me para Cité [Prefeitura da 
Polícia de Paris] e colocaram-me num campo 
de detenção. Eu estava tipo, ‘Isto foi rápido’. É 
por isso que não quero ir à polícia, aconteça o 
que acontecer. Contratei um advogado privado. 
Paguei a um advogado. Fiquei apenas quatro 
dias. Cuidado com a polícia. Principalmente 
em Paris, porque me assediaram. Eles são tão 
duros.

Profissional do sexo, França

Verificam a minha 
identidade regularmente. 
O que interfere com o 
meu trabalho, porque 
tenho de parar de 
trabalhar para ir com a 
polícia até à esquadra 
várias vezes ao dia. 
Isso coloca sobre mim 
uma grande pressão 
psicológica e financeira, 
visto que posso trabalhar 
menos dias e sinto que 
estou a ser tratada como 
uma criminosa.

Profissional do sexo, Grécia

Prof ssional do sexo, R
eino U

nido

A 
experiência com 

a polícia, que invadiu 
as instalações em resposta 

a duas chamadas fraudulentas, 
não foi boa. A polícia foi rude e 

fez-nos perguntas sobre quantos 
clientes vemos e quanto cobramos. 

Também nos ameaçaram com o 
encerramento, embora digam que 
estão preocupados com menores 

de idade e mulheres traficadas, 
e nenhuma tenha sido 

encontrada.
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As rusgas policiais no contexto de medidas anti-tráfco - conforme ilustrado no 
exemplo acima - podem resultar na expulsão de profssionais do sexo das suas casas 
ou locais de trabalho para a rua, onde a sua exposição à violência pode ser ainda 
maior.
 
Nove dos dez países da nossa recolha de dados não penalizam a venda de serviços 
sexuais, mas criminalizam, em diferentes graus, a solicitação, a manutenção de 
bordéis e / ou a compra de serviços sexuais. Leis que não estão relacionadas 
com trabalho sexual, como regras de trânsito, regulamentos relacionados 
com a moralidade e ordem públicas, ou pequenos delitos também são usados 
rotineiramente contra profssionais do sexo..  
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O mesmo polícia, que me conhecia pelo nome, é que me 
prendia todas as vezes. Fui parada pela polícia em muitas 
outras ocasiões. A primeira vez que fui detida declarei-me 
como culpada, desesperada para sair da esquadra porque 
ia voltar para a Roménia no dia seguinte para ver o meu 
filho. Depois da segunda vez, com a ajuda do CIP, lutei e 
venci contra uma acusação de ocupação ilegal do espaço 
público e solicitação. Fui presa enquanto ia na rua com 
uma pessoa amiga e a polícia usou o facto dessa pessoa 
amiga ter preservativos como motivo para a detenção. A 
polícia perguntou se consumo drogas, se bebo ou se tenho 
problemas mentais. Fui informada que a detenção podia 
ser ilegal porque a polícia não emitiu dois avisos legais 
(obrigatórios) e o CIP arranjou-me um advogado.

Profissional do sexo, Reino Unido

A Figura 10 apresenta as perceções das/os profssionais do sexo sobre as suas 
experiências com a polícia. Enquanto 17 pessoas entrevistadas (36%) relataram 
apenas experiências negativas, 14 (29%) afrmaram ter apenas experiências positivas, 
e 11 (23%) afrmaram ter experiências positivas e negativas. 

Figura 10. Avaliação de experiências com a polícia
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Na maioria dos casos, quando as/os profssionais do sexo categorizaram a sua 
experiência com a polícia como “positiva”, destacaram a simpatia e compreensão de 
um polícia individual e o acompanhamento de ONGs ao abordar as autoridades e 
denunciar crimes.

Prof ssional do sexo, H
olanda

Acredito que 
fui tratada melhor 

do que seria, porque a 
polícia veio com pessoas 

do [Sindicato Holandês de 
Trabalhadoras do Sexo] 
PROUD. Foi por isso que 

me abordaram com 
mais respeito.

Algumas entrevistadas expressaram 
a sua preocupação com a forma 
como foram tratadas e infantilizadas 
pelas autoridades. Os dois exemplos 
seguintes da Holanda, onde o 
trabalho sexual é regulamentado, 
apontam para o facto de as/
os trabalhadoras/es do sexo 
continuarem a ser estigmatizadas/os 
devido ao seu trabalho, o que afeta 
a forma como são tratadas/os pela 
polícia.

Prof ssional do sexo, H
olanda

A polícia 
fez-me sentir 

uma vítima. Quando 
a polícia verifica o 

estabelecimento, tenho 
a sensação de que me 

veem como uma 
criança.

Prof ssional do sexo, H
olanda

Tratada 
como uma vítima. 

Senti-me como se fosse 
uma vítima, especialmente 
quando pessoas da polícia 

não paravam de perguntar ao 
meu marido porque é que ele 

me permitia fazer trabalho 
sexual, como se eu fosse 

propriedade dele.

O caso a seguir ilustra como as leis de trabalho sexual que criminalizam clientes 
e a manutenção de bordéis são usadas para produzir ‘vítimas’ e processar os 
proprietários de alojamentos, se estes forem alugados a profssionais do sexo. 
Este tipo de acusações penais podem mais tarde ser refletidas em estatísticas e 
apresentadas como ‘histórias de sucesso’ no combate à violência contra as mulheres. 
Estas leis afetam negativamente profssionais do sexo por exacerbarem a sua 
vulnerabilidade a situações de sem abrigo, através de despejos das suas casas e 
respetivos locais de trabalho, que as forçam a trabalhar na rua. 



A polícia chegou com a ideia de que somos vítimas de 
lenocínio. Levaram-nos à esquadra para um interrogatório 
e queriam que saíssemos do apartamento. Para eles, é um 
crime uma proprietária deixar-nos fazer trabalho sexual 
no seu apartamento. Eles chantageiam a pessoa que nos 
alugou o apartamento, porque se ela não nos pedir para sair 
eles vão acusá-la de lenocínio. Mas quem sai prejudicada 
somos nós. Porque a senhoria pode alugar a outra pessoa 
com um contrato normal e a polícia terá feito o seu trabalho. 
Eles usam-nos para trazer a acusação de lenocínio. O que 
não é verdade, porque nunca experienciámos qualquer 
abuso por parte da proprietária. A única coisa é que ela 
nos alugou a casa sem contrato de arrendamento. Então 
eles acham que a proprietária nos explora e fica com o 
nosso dinheiro.

Profissional do sexo, França
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A Figura 11 abaixo detalha vários tipos de experiências negativas de profissionais 
do sexo com a polícia

Estereótipos, estigma e preconceitos de género têm repercussões profundas no 
acesso de profssionais do sexo à justiça e podem desencorajar as /os profssionais 
do sexo de abordar a polícia quando procuram ajuda. Os casos abaixo mostram 
que a polícia muitas vezes adota padrões rígidos sobre o que considera ser um 
comportamento apropriado para as mulheres e trata de maneira humilhante 
e degradante as que não se enquadram nas normas de género convencionais. 
Também é evidente a partir das entrevistas que o sexismo, preconceito contra 
as trabalhadoras do sexo, racismo e transfobia ainda são atitudes inerentes de 
muitos/as polícias com quem as trabalhadoras do sexo migrantes interagem.



Noutro incidente, um polícia confscou preservativos, uma prática que foi condenada 
por vários grupos de direitos humanos.22

Na amostra da nossa recolha de dados, quatro entrevistadas relataram ter sofrido 
violência sexual por parte de policias. No entanto, essas entrevistadas não 
forneceram mais detalhes sobre essas instâncias de violência, portanto, pesquisas 
adicionais devem concentrar-se na violência sexual cometida pela polícia contra 
profssionais do sexo.

22)   Ver, por exemplo: M McLemore et al., Trabalhadoras do Sexo em Risco: Preservativos como 
Prova de Prostituição em quatro cidades dos EUA, Human Rights Watch, 19 de julho de 2012, 
https://www.hrw.org/sites/default/fles/reports/us0712ForUpload_1.pdf; A Shields, Criminalizando 
Preservativos: Como práticas de policiamento colocam em risco trabalhadoras do sexo e serviços 
de VIH no Quénia, Namíbia, Rússia, África do Sul, Estados Unidos e Zimbabué, Open Society 
Foundations, julho de 2012, 
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/
criminalizing-condoms-20120717.pdf. 35

Quando eles me levaram para a esquadra, 
estavam a dizer: ‘Puta! Puta! Puta!’. Eu estava 
tipo: ‘O quê?!’. Eles diziam: ‘Oh, és uma 
prostituta, trabalhas no Château Rouge, eu 
conheço-te, eu conheço-te!’. Eu estava tipo: 
‘Jesus!’. Eles estavam a gritar. Quando eu 
perguntei [se eu poderia] ir ao wc, disseram 
que não havia, que eu tinha de esperar até 
chegar ao centro de detenção de migrantes. 
Eu disse: ‘Ok, sem problemas, preciso do 
meu telefone’, disseram: ‘Para quê?’. Eu não 
tinha o meu telemóvel, para ligar à minha 
família e dizer-lhes que tinha sido presa. Eu 
disse ao advogado que é muito mau quando 
te prendem, não te darem o teu telemóvel. 
Eles foram tão rudes connosco.

Profissional do sexo, França

No geral, tive experiências 
negativas com a polícia: eles 
invalidavam a minha identidade 
de género constantemente, e 
continuavam a ter um tom e um 
comportamento degradantes 
em relação a mim. A polícia 
insistiu em fazer-me perguntas 
que não tinham nada a ver com 
a minha denúncia de roubo. 
As perguntas eram invasivas, 
relacionadas com a minha 
identidade de género, que 
tipo de serviços ofereço, se 
os meus clientes são ativos ou 
passivos, e assim por diante.

Profissional do sexo, Roménia

Dirigindo-se a mim com pronomes masculinos, 
perguntando se há uma pila entre as minhas pernas, e 
assim por diante. Quando te levam para a esquadra para 
tirar impressões digitais, eles simplesmente tiram-te da 
rua, tiram-te a mala, o telemóvel, tudo, e prendem-te numa 
cela com presidiários regulares. Eles confiscaram todos 
os meus preservativos. O meu dinheiro, não. Geralmente 
eles apreendem preservativos para te fazer parar de 
trabalhar. Mas, de qualquer forma, eu ia imediatamente 
comprar novos. Mas eles continuaram a fazer isso, mesmo 
assim, mais como um sinal de desdém e desrespeito. E 
foram muito desrespeitosos comigo por também ser uma 
Romena e uma ‘cigana’. A polícia é a mesma em todo o 
lado, também não é melhor na Roménia.

Profissional do sexo, romena em Itália

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
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Opiniões das/os trabalhadoras/es do sexo sobre 
o policiamento 
As/os trabalhadoras/es do sexo enfrentam violência por causa do estigma associado 
ao trabalho sexual, criminalização generalizada do seu trabalho, pobreza e / ou 
devido à discriminação com base em género, raça, VIH, uso de drogas ou outros 
fatores. No entanto, os dados são muito escassos sobre os padrões específcos desta 
violência interseccional dirigida às comunidades de profssionais do sexo na Europa, 
e são ainda mais esporádicos sobre as experiências de trabalhadoras/es do sexo 
migrantes em busca de justiça e apoio.

Como este relatório ilustra, um fator crucial no acesso à justiça é o relacionamento 
com a polícia. Para trabalhadoras/es sexuais migrantes (sem documentos), esta 
relação é frequentemente conflituosa, visto que são vistas/os como criminosas/os 
que violam as leis de imigração e trabalho sexual, em vez de serem vistas/os como 
vítimas quando sofrem incidentes de violência e abuso. Embora alguns policias 
individuais possam potenciar algum apoio para aquelas/es que sofrem crimes, 
como exemplifcado por vários depoimentos de trabalhadoras/es do sexo neste 
relatório, eles não podem compensar as falhas dos sistemas de justiça criminal que 
geralmente são tendenciosos contra as mulheres, pessoas trans e de género não 
conforme, migrantes, pessoas portadoras de defciência, pessoas pobres e de classe 
trabalhadora, e pessoas negras / racializadas.

No presente estudo, profssionais do sexo deram respostas muito diversas em 
relação às suas experiências com a polícia e a como o policiamento afeta a sua vida, 
dependendo de vários fatores, em particular os enquadramentos jurídicos relativos 
ao trabalho sexual e à migração nos seus respetivos países. As respostas indicam uma 
concordância comum de que a polícia precisa de ser mais sensível às denúncias das/
os trabalhadoras/es do sexo e mais responsável para as/os proteger da violência e do 
crime.

Prof ssional do sexo, Itália

Embora 
seja difícil para 

uma trabalhadora do 
sexo confiar na polícia, o 

policiamento é importante 
e necessário, pois as 

autoridades podem proteger 
as trabalhadoras do sexo e, 

eventualmente, identificar 
vítimas de tráfico.

Prof ssional do sexo, B
élgica

Os polícias 
não vêm rapidamente 

porque, dizem, ‘não somos 
suficientes’. Além disso, acho 

que eles têm medo de gangues 
urbanos. Uma das primeiras 
perguntas que fazem quando 
trabalhadoras do sexo ligam 
para eles é se o agressor é 

marroquino 
ou africano.
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Na Bélgica, no meu primeiro dia, fiquei uma hora e meia na 
montra [de prostituição] quando o dono disse para sairmos, 
a polícia está aqui. Mas os policias não comunicaram 
nada connosco, só falavam com o proprietário em francês 
ou flamengo. Não foi sequer o polícia que pediu a minha 
identidade e documentos, tive de os entregar ao dono e ele é 
que mostrou os meus documentos ao polícia. Disseram-nos 
antes que a polícia pode ver os quartos e lugares a qualquer 
momento, mas não podem abrir as nossas malas, então 
pediram-nos estritamente para manter os preservativos 
e tudo lá dentro... eles sabiam das brechas e tudo. Foi um 
pensamento bastante assustador. Não tive oportunidade de 
falar com a polícia senão através do dono do espaço. Se 
tivesse havido algum problema sério eu não poderia pedir 
ajuda, não poderia falar em privado com a polícia.

Profissional do sexo, Hungria

Abordagem Gerencial em Leeds (Reino Unido)

Abordagem Gerencial (AG, em inglês MA - Managed 
Approach) é o termo usado para descrever a abordagem 
de parceria que aborda as questões relacionadas com o 
trabalho sexual de rua em Leeds. A AG foi criada em resposta 
a problemas duradouros com o trabalho sexual de rua que 
afetaram Holbeck e a área circundante por mais de uma 
década. Foi isso, juntamente com as preocupações sobre a 
vulnerabilidade e segurança das mulheres que vendem sexo 
na rua, que levou à introdução da Abordagem Gerencial, 
em 2014.23 Cinco anos depois, em 2019, a equipa da 
Universidade de Huddersfield foi incumbida de investigar 
a eficácia da Abordagem Gerencial da cidade. A análise 
concluiu que as trabalhadoras do sexo, profissionais aliados 
e a polícia viam “inequivocamente” o sistema como tendo 
melhorado a saúde e a segurança das profissionais do sexo. 
Anos de desconfiança nas autoridades foram substituídos 
por uma nova disposição entre as trabalhadoras do sexo 
de rua de Holbeck para denunciar crimes cometidos contra 
elas. Dados da Câmara Municipal de Leeds mostram 
que a denúncia de crimes envolvendo violência contra 
trabalhadoras do sexo de rua mais do que duplicou desde 
que a abordagem foi adotada.24

23)   Leeds mais segura, Abordagem Gerencial em Leeds, Câmara Municipal de Leeds, n.d., 
https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach. 
24)   G Morris, “Leeds Positiva, Análise da Zona Red Light Diz que a Abordagem Gerencial Deve 
Continuar”, Yorkshire Evening Post, 10 de julho de 2020, https://www.yorkshireeveningpost.
co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-
continue-2909540.

https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540


Muitas respostas das nossas entrevistadas refletem que as/os profssionais 
do sexo evitam propositadamente o contacto com a polícia. As políticas que 
levam trabalhadoras/es do sexo a esconderem-se da polícia exacerbam as suas 
vulnerabilidades a violência, porque as/os empurram para fora da vista do público, 
as/os impedem de rastrear clientes, levam-nas/os a negociações apressadas e não 
permitem que trabalhem juntas/os para sua segurança. Os exemplos a seguir 
apontam para os efeitos prejudiciais do policiamento excessivo do trabalho sexual 
e a inerente falta de responsabilização da polícia para com comunidades (de 
trabalhadoras/es do sexo).
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Prof ssional do sexo, Irlanda

Não tive apoio 
nenhum da polícia. Não 

fui levada a sério. Senti que não 
passava de um jogo. Senti que eram 

corruptos. Afeta tanto a minha vida que 
nem consigo medir. A minha vida inteira 

é afetada pelo policiamento e o quão 
absolutamente horrível é o tratamento 

que eles dão às prostitutas. A polícia não 
faz nada além de me deixar insegura e 
com medo. Falar sobre como isso me 

afeta parece uma piada, quando 
toda a minha vida é permeada 

por péssimo policiamento.

Prof ssional do sexo, R
eino U

nido

Tive de mudar 
de local de trabalho várias 

vezes por causa da polícia me 
prender e assediar. Tentei trabalhar 

com a minha amiga na rua, mas fomos 
alvo da polícia. Não pude obter justiça por 
ameaças de violência, então tive de lidar 
com a situação sozinha e mudar-me para 

uma área que não conhecia tão bem. Conheço 
muitas mulheres que foram ameaçadas de 

deportação por causa deste trabalho. Ajudei 
a traduzir para mulheres que querem 

pedir recurso das suas cartas de 
deportação e argumentar que 

trabalho sexual é trabalho.



A ‘Orientação sobre Trabalho Sexual’ do Conselho Nacional 
de Chefes da Polícia,25 introduzida no Reino Unido, oferece 
conselhos práticos para os policias da linha da frente que 
lidam com questões relacionadas com trabalho sexual. A 
orientação reconhece a natureza complexa do trabalho sexual 
e da prostituição e visa priorizar a segurança e abordar as 
vulnerabilidades das profissionais do sexo. Também incentiva 
a polícia a construir relacionamentos e compreensão com as 
comunidades que trabalham com sexo. Como tal, o Guia pode 
servir como um bom exemplo de política formal que rege o 
policiamento em relação ao trabalho sexual. No entanto, como 
mostram os testemunhos do Reino Unido, a introdução do Guia 
não foi devidamente implementada. Isso confirma mais uma vez 
a necessidade de não apenas introduzir políticas internas, mas 
também de responsabilizar a polícia por qualquer má conduta 
e tratamento injusto de indivíduos. A falta de responsabilização 
está a perturbar a confiança da comunidade na polícia e fomenta 
ressentimento. Formações para sensibilizar a polícia da linha 
da frente e aumentar a conscientização sobre os direitos das 
trabalhadoras do sexo e a violência contra as trabalhadoras 
do sexo como violência de género poderiam complementar as 
políticas que priorizam a segurança das trabalhadoras do sexo, 
mas pouco podem fazer se não houver responsabilização da 
polícia perante as próprias comunidades que pretendem servir.

Os testemunhos seguintes refletem as perceções das trabalhadoras sexuais migrantes 
sobre o policiamento. Para muitas trabalhadoras sexuais migrantes, o policiamento 
constitui um alto risco de serem detidas e deportadas e é quase sempre considerado 
negativo.  

25)   ACC D Vajzovic, Guia Nacional para o Policiamento do Trabalho Sexual e da Prostituição, 
Conselho Nacional de Chefes da Polícia (NPPC), janeiro de 2019, 
http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf. 

Prof ssional do sexo, G
récia

Na Grécia, as 
trabalhadoras do sexo 

de rua são ilegais. Muitas 
vezes, as trabalhadoras do 

sexo são presas pela polícia, 
vão a tribunal e pagam multas. Às 

vezes são presas não durante o 
trabalho, mas apenas porque 

a polícia sabe que são 
trabalhadoras 

do sexo.
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http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf


A política holandesa ‘Entrada Livre, Saída Livre’

Esta política permite que migrantes em situação irregular 
entrem numa esquadra da polícia para denunciar um crime, 
seja como vítima ou testemunha, e tenham a garantia de 
poder sair livremente sem serem presas/os ou mantidas/
os sob custódia. Esta política começou como parte de um 
projeto piloto local iniciado pela polícia de Amsterdam 
Zuidoost, em colaboração com organizações locais de apoio 
a migrantes; mais tarde, também foi implementada noutros 
municípios holandeses. Por fim, a prática foi formalmente 
reconhecida como parte da implementação oficial da 
Diretiva das Vítimas da UE na Holanda e introduzida como 
política nacional em 2015. No entanto, esta política ainda 
não está formalmente codificada na legislação nacional 
- foi apenas mencionada num “memorando explicativo” 
oficial - e, na prática, é muitas vezes referida apenas como 
um “acordo entre cavalheiros”. 26

Grupos de profssionais do sexo em todo o continente buscam uma miríade 
de estratégias para prevenir e responder à violência de género contra as suas 
comunidades, inclusive, para algumas delas, trabalhando com a polícia. Algumas 
organizações, como a SZEXE (Associação de Trabalhadoras do Sexo Húngaras), 
desenvolveram formações e materiais informativos para que a polícia estivesse 
melhor ciente do quadro legal e das suas ambiguidades aquando da aplicação das 

26)   R Timmerman, A Leerkes, e R Staring, Denúncia Segura de Crime para Migrantes em 
Situação Irregular na Holanda, COMPAS e Universidade de Oxford, setembro de 2019, 
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf. 40

O policiamento não é nada bom, seja 
qual for o motivo. A polícia nunca 
acredita nas profissionais do sexo, 
não importa o que aconteça, mesmo 
quando uma trabalhadora do sexo tem 
os seus documentos. É ainda mais difícil 
se a trabalhadora do sexo não tiver 
documentos, pois é discriminada. Mesmo 
nos casos em que a trabalhadora do sexo 
é vítima de um cliente agressivo, a polícia 
dificilmente acredita na trabalhadora 
do sexo. Embora no meu país de origem 
a corrupção e a insegurança sejam 
crescentes, na Itália, as trabalhadoras 
sexuais migrantes são discriminadas. 
Sinto-me muito mais segura desde que 
vivo na Itália, mas estou ciente do facto de 
que há muita discriminação.                           

Profissional do sexo, Itália

[O policiamento é] negativo 
para trabalhadoras do 
sexo migrantes que estão 
em situação irregular. Esta 
condição leva-as a não sair e 
a viver com o medo de serem 
deportadas. A mais afetada é 
a população trans, facilmente 
identificável. Nas grandes 
cidades, a polícia pára essas 
pessoas para ver os seus 
documentos. As trabalhadoras 
sexuais migrantes que estão 
em situação irregular não 
denunciam porque temem 
deportação. Isso leva-as a 
não denunciarem roubo ou 
qualquer agressão.

Profissional do sexo, Itália

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf
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leis, enquanto outras, como o sindicato de trabalhadoras do sexo STRASS, realizam 
protestos para enfatizar as reformas radicais que são necessárias para centrar a 
segurança das trabalhadoras do sexo e migrantes nos procedimentos de policiamento 
e imigração. Discrepâncias entre as políticas formais e a sua implementação real 
também foram identifcadas pela ONG National Ugly Mugs, sediada no Reino 
Unido, que trabalha para melhorar a segurança das profssionais do sexo e facilita 
o acesso da população que trabalha com sexo à justiça. O desenvolvimento de 
intercâmbios de aprendizagem em que polícias e profssionais do sexo podem juntar-
se para discutir os impactos das políticas e práticas é a melhor maneira de avançar, 
conforme identifcado pela National Ugly Mugs.27

Uma colaboração entre as trabalhadoras do sexo e a 
polícia na Nova Zelândia resultou num guia para ajudar 
as trabalhadoras da indústria do sexo a navegar as 
consequências de uma agressão sexual. O Que Fazer: Um 
guia para trabalhadoras do sexo que sofreram agressão 
sexual é considerado o primeiro panfleto deste tipo 
globalmente. O panfleto fornece conselhos sobre o que 
as profissionais do sexo podem fazer imediatamente após 
uma agressão, como apoiar outras pessoas que foram 
agredidas e dicas sobre como preservar evidência para 
exames forenses. Também inclui um guia sobre os direitos 
das vítimas de crime, o que a polícia pode fazer para 
ajudar e que direitos das/os profissionais do sexo estão 
estabelecidos na Lei de Reforma da Prostituição de 200328.

Como demonstra esta secção do relatório, as trabalhadoras do sexo migrantes 
enfrentam muitos obstáculos ao denunciar crimes cometidos contra si, como a 
falta de confança nas autoridades e na polícia e o medo “de que, de vítima, elas se 
tornem criminosas”.

Este relatório, baseado numa pequena amostra de entrevistas, não tem a ambição 
de oferecer respostas defnitivas à complexa questão do policiamento e do trabalho 
sexual. Enquanto algumas trabalhadoras do sexo e suas organizações desejam ver 
policias melhor treinados, que atendam profssionalmente às suas necessidades, 
outras exigem menor ou nenhuma presença policial nos seus locais de trabalho.

27)   National Ugly Mugs (NUM), “Segue o Dinheiro”, n.d., 
https://uglymugs.org/um/follow-the-money.
28)  Coletivo de Prostitutas da Nova Zelândia e polícia neozelandesa, O Que Fazer: Um guia para 
trabalhadoras do sexo que sofreram agressão sexual, dezembro de 2018, https://www.nzpc.org.nz/pdfs/
WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf; Ver também 
F Desmarais, “Polícia e Trabalhadoras do Sexo Colaboram num Guia para Sobreviventes de 
Agressão”, Stuff, 17 de dezembro de 2018, https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/
police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors.

https://uglymugs.org/um/follow-the-money
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.nzpc.org.nz/pdfs/WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors
https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-collaborate-on-guide-for-assault-survivors


As relações entre a polícia e as comunidades oprimidas e criminalizadas, em 
particular pessoas de classe trabalhadora, pessoas que vivem na pobreza, negras, 
pessoas racializadas e migrantes têm sido um debate político crucial durante séculos 
e esta questão ganhou maior reconhecimento nos últimos anos graças ao trabalho 
de ativistas como os do movimento Black Lives Matter. O ICRSE continuará a 
envolver-se com os seus membros e outras entidades interessadas para desenvolver 
reivindicações políticas diferenciadas em relação ao policiamento e ao trabalho 
sexual.
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• Estereótipos, estigma e preconceitos de género têm repercussões 
profundas no acesso de profssionais do sexo à justiça e podem 
desencorajar as profssionais do sexo de abordar a polícia quando 
procuram ajuda.

• Os casos abaixo mostram que a polícia muitas vezes adota padrões 
rígidos sobre o que considera ser um comportamento apropriado para 
as mulheres e trata de maneira humilhante e degradante as que não se 
enquadram nas normas de género convencionais.

• A experiência negativa anterior com a polícia e a falta de confança são 
frequentemente determinantes nas decisões de denunciar ou não crimes.

• Muitas respostas das nossas entrevistadas refletem que as profssionais 
do sexo evitam propositadamente o contacto com a polícia por serem 
potencialmente punidas de acordo com as políticas de prostituição e 
regulamentos municipais.

• As respostas também indicam que as profssionais do sexo temem ser 
vistas como infratoras que merecem punição pela polícia, e não como 
vítimas (de violência de género) que precisam de ajuda.

• As políticas que levam trabalhadoras do sexo a esconderem-se da polícia 
exacerbam as suas vulnerabilidades a violência, porque as empurram para 
fora da vista do público, impedem-nas de rastrear clientes, levam-nas a 
negociações apressadas e não permitem que trabalhem juntas para sua 
segurança.

• Para as trabalhadoras do sexo migrantes, o policiamento constitui um 
alto risco de serem detidas e deportadas. A ausência de uma barreira 
entre o cumprimento da imigração e o acesso à justiça compromete 
o princípio da não discriminação para as vítimas de crime migrantes 
indocumentadas.

• As respostas indicam uma concordância comum de que a polícia precisa 
ser mais responsiva às trabalhadoras do sexo e mais responsável para as 
proteger de violência e de crimes.



Contexto político
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Apesar do crescente reconhecimento, pelos legisladores, da violência contra as 
mulheres e da violência e assédio no ambiente de trabalho como questões de direitos 
humanos, a violência contra trabalhadoras/es do sexo migrantes é frequentemente 
desconsiderada. Da mesma forma, pouca atenção é dada a que recursos estão 
disponíveis para aqueles que foram vítimas de crimes e ao papel que a polícia 
desempenha para garantir a segurança da comunidade (em risco de crime).

Na maioria dos países europeus, as/os trabalhadoras/es do sexo formam 
comunidades heterogéneas, com uma sobrerrepresentação de migrantes, pessoas 
racializadas, Roma ou pessoas LGBTQ. Por estarem presas numa teia de políticas 
anti-trabalho sexual, anti-imigração e políticas mal orientadas contra o tráfco, as 
trabalhadoras sexuais migrantes representam uma das comunidades mais precárias e 
expostas a altos níveis de exploração e violência.

A fm de abordar especifcamente a situação das trabalhadoras sexuais migrantes, 
os dados recolhidos para este relatório foram reunidos predominantemente de 
migrantes que vendem sexo, com uma representação relativamente alta de mulheres 
racializadas e trabalhadoras trans. Conforme evidenciado por testemunhos neste 
relatório, a maioria dos crimes registados foram dirigidos às trabalhadoras do sexo 
entrevistadas com base na sua condição de trabalhadora do sexo e migrante, mas 
analisando os casos também descobrimos que o sexo, género, orientação sexual e 
preconceitos sobre identidade de género também motivaram muito provavelmente os 
respetivos perpetradores. Portanto, os crimes contra as profssionais do sexo podem 
ser situados em várias estruturas políticas, como por exemplo através da ótica dos 
direitos das vítimas, violência de género e legislação sobre crimes de ódio.

Enquadramentos políticos sobre direitos 
da vítima
A maioria dos organismos internacionais e intergovernamentais são inconsistentes 
nas suas recomendações sobre como deve ser governado o trabalho sexual. 
No entanto, um número crescente de mecanismos aborda a vitimização 
das trabalhadoras do sexo de uma perspetiva de direitos humanos. Na sua 
Recomendação Geral 19, o Comité das Nações Unidas para a Eliminação de 
toda as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) exortou os 
Estados a relatarem os seus esforços para prevenir a violência contra as mulheres 
que vendem sexo e garantir que gozem de igual proteção sob a lei contra a violação 
e outras formas de violência.29 Além disso, na sua Recomendação Geral 33 sobre 
o acesso das mulheres à justiça, o CEDAW pede aos estados que procedam à 
abolição da “criminalização discriminatória e revejam e monitorizem todos os 
procedimentos penais para garantir que não discriminam direta ou indiretamente 
as mulheres”, tendo expresso a sua preocupação de que “As mulheres também são 
desproporcionalmente criminalizadas devido à sua situação ou estatuto, como por 
exemplo mulheres na prostituição.”30

29)   CEDAW, General Recommendation 19 (Violence against women), UN Doc. A/47/38, 1992, 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
30)   CEDAW, Recomendação Geral 33 (Acesso das mulheres à justiça), UN Doc. CEDAW/C/
GC/33, 2015, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm


A nível regional, tanto o Conselho da Europa como a União Europeia introduziram 
quadros juridicamente vinculativos para proteger as vítimas de crime, tendo 
defnido disposições específcas para proteger as vítimas de tráfco de seres humanos 
e as vítimas de violência / violência de género contra as mulheres.

A Diretiva dos Direitos das Vítimas da UE31 estabeleceu as normas mínimas 
sobre os direitos, apoio e proteção das vítimas de crime na UE, que se aplicam a 
todas as vítimas de forma não discriminatória, independentemente do seu estatuto 
de residência. A Diretiva dos Direitos das Vítimas da UE inclui os direitos de 
acesso à informação, o direito a apoio e proteção de acordo com as necessidades 
individuais da vítima e um conjunto de direitos processuais. Para mais informações 
sobre algumas disposições essenciais da Diretiva das Vítimas, consulte o ANEXO 1. 

A Diretiva dos Direitos das Vítimas é um documento fundamental que abrange 
todas as vítimas de crime na UE e que é acompanhada pela Estratégia da UE 
para os Direitos das Vítimas (2020-2025).32 Este instrumento aponta para 
as defciências na implementação da Diretiva dos Direitos das Vítimas da UE, 
reconhecendo que as vítimas de crime ainda não podem recorrer plenamente aos 
seus direitos na UE. Para resolver este problema, a estratégia destaca - entre as 
suas cinco prioridades - a questão da comunicação efcaz com as vítimas e um 
ambiente seguro para as vítimas denunciarem crimes, e melhorar a proteção e o 
apoio às vítimas mais vulneráveis. A estratégia também reconhece a necessidade de 
estabelecer a confança das comunidades desfavorecidas e vulneráveis em relação às 
autoridades públicas e lista as vítimas de violência de género e as vítimas de crimes 
de ódio, incluindo Roma, migrantes e comunidades LGBTIQ entre esses grupos 
vulneráveis. Também reconhece explicitamente as vítimas migrantes irregulares 
como uma categoria vulnerável. 

Além da Diretiva dos Direitos das Vítimas da UE, a UE adotou ainda instrumentos 
que devem responder às necessidades das vítimas de crimes específcos. No 
contexto deste relatório, a Diretiva Anti-tráfico 2011/36/UE, que complementa 
a Diretiva 2004/81 sobre autorizações de residência para vítimas de tráfco, são 
relevantes.33 A Diretiva Anti-tráfco considera necessário que as vítimas de tráfco 
de seres humanos possam exercer efetivamente os seus direitos e, por conseguinte, 
estabelece disposições específcas em matéria de assistência, apoio, apoio judiciário, 
não-ação penal e não-aplicação de penas às vítimas ou acesso a compensação. A 
Diretiva 2004/81 sobre autorizações de residência identifcou pela primeira vez que 
migrantes sem documentos muitas vezes não estão dispostas/os a denunciar crimes 
por medo de prisão e deportação. Por conseguinte, a Diretiva introduziu o requisito 
de emissão de autorizações de residência para nacionais de países terceiros vítimas 
de tráfco de seres humanos.34 

31)   Ver Nota de Rodapé 2.
32)   Comissão Europeia, Estratégia Europeia para os Direitos das Vítimas (2020-2025), 24 de 
junho de 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN.  
33)   Parlamento Europeu, Diretiva 2011/36/EU relativa à Prevenção e Luta Contra o Tráfco 
de Seres Humanos e à Proteção das Vítimas, 5 de abril de 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en; Conselho da Europa, Diretiva 
2004/81/EC relativa à Emissão de Vistos de Residência para Nacionais de Países Terceiros Que São 
Vítimas de Tráfco de Seres Humanos ou Que Tenham Sido Sujeitos a Uma Ação Para Facilitar a 
Imigração Ilegal, Que Cooperam com as Autoridades Competentes, 29 de Abril de 2004, https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN. 
34)   No que se refere à questão dos vistos de residência para vítimas de crime indocumentadas, 
por favor ver Alyna C. Smith e M LeVoy, Justiça Insegura? Vistos de residência para vítimas de 
crime na Europa, PICUM, 2020, https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-
permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 44

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
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O Conselho da Europa também introduziu uma convenção anti-tráfco: a 
Convenção do Conselho da Europa Relativa à Luta contra o Tráfico de 
Seres Humanos de 2005 inclui disposições muito semelhantes à Diretiva Anti-
tráfco da UE. Também foi estabelecido um grupo de especialistas para monitorizar 
regularmente como os Estados membros da Convenção cumprem as suas 
disposições, com consulta à sociedade civil nos respetivos países.35 

Enquadramento da violência de género
A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 
Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, de 2011, conhecida 
como Convenção de Istambul, estabelece padrões para a prevenção e combate 
à violência de género.36 O instrumento juridicamente vinculativo baseia-se no 
entendimento de que a violência contra as mulheres é uma forma de violência 
de género cometida contra as mulheres por causa do seu género, ou que afeta as 
mulheres de forma desproporcional. É obrigação do Estado abordá-la em todas as 
suas formas e tomar medidas para prevenir a violência contra as mulheres, proteger 
as suas vítimas e processar os perpetradores. Para mais detalhes sobre algumas 
disposições específcas da Convenção de Istambul, consulte o ANEXO 2. 

A UE assinou a Convenção de Istambul em 2017, concluindo que a adesão da UE à 
Convenção de Istambul é uma prioridade fundamental para a Comissão Europeia. A 
Estratégia para a Igualdade de Género da União Europeia (2020-2025)37 introduziu 
sólidas referências à Convenção de Istambul e, caso a adesão da UE à Convenção de 
Istambul continue bloqueada, a Comissão Europeia tenciona propor medidas para 
atingir os mesmos objetivos que a Convenção de Istambul, incluindo categorias de 
violência de género entre os chamados “eurocrimes”.38

A violência contra as mulheres conforme definida pelo 
Artigo 3 da Convenção de Istambul, é uma violação 
dos direitos humanos e uma forma de discriminação 
contra as mulheres e significa todos os atos de 
violência de género que resultem ou possam resultar 
em dano físico, sexual, psicológico ou económico, ou 
sofrimento para as mulheres, incluindo ameaças de 
tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade, 
quer ocorram na vida pública ou privada.

35)   Conselho da Europa, Convenção Relativa à Luta Contra o Tráfco de Seres Humanos, 
16 de maio de 2005, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/090000168008371d.
36)   Ver nota de rodapé 3
37)   Ver nota de rodapé 7 
38)   Estendendo as áreas de crime onde a harmonização é possível em concordância com o Artigo 
83(1) TFEU. Ver Versão Consolidada do Tratado relativo ao Funcionamento da União Europeia, 
Parte Três: Políticas unitárias e ações internas, Título V: Área da liberdade, segurança e justiça, 
Capítulo 4: Cooperação judicial em matérias criminais, Artigo 83 (ex Artigo 31 TEU), 
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj
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A violência de género e a violência contra as mulheres ainda são frequentemente 
utilizadas de forma intercambiável para denotar os tipos de violência em que 
as vítimas são visadas por causa do seu género ou, por outras palavras, porque 
pertencem a um determinado grupo social especifcado com base no seu género, 
identidade de género ou expressão de género. Seguindo esta defnição, a violência 
de género é frequentemente entendida como tendo muitas semelhanças com 
crimes de ódio. Alguns estudiosos argumentam que a violência de género deve 
ser considerada uma forma de crime de ódio.39 O site de denúncias de crimes de 
ódio da Organização para a Segurança e Cooperação, no Escritório de Direitos 
Humanos e Instituições Democráticas (OSCE / ODIHR), lista oito motivações de 
preconceito, incluindo preconceito baseado em sexo, orientação sexual e preconceito 
de identidade de género.40 

Enquadramento do crime de ódio 

O crime de ódio é o crime em que a vítima é 
especificamente visada pelas suas caraterísticas, 
qualidades atribuídas, crenças atribuídas, ou valores 
como raça, religião, origem étnica, orientação sexual e 
deficiência, entre outras.41 

A Decisão-Quadro da UE sobre Racismo e Xenofobia obriga as autoridades dos 
Estados-membros a levarem em consideração quaisquer motivações racistas ou 
xenófobas subjacentes a uma infração penal.42 Ao contrário da Decisão-Quadro, que 
se restringe ao racismo e à xenofobia, a Diretiva dos Direitos das Vítimas refere-se 
a todas as vítimas de crimes de ódio em pé de igualdade, independentemente do 
atributo invocado pelos agressores. A Diretiva dos Direitos das Vítimas usa os termos 
“crime cometido com um motivo discriminatório” (Considerando 56), “crime de 
preconceito” (Considerando 56), “crime de ódio” (Considerandos 56 e 57) e “crime 
cometido com motivo discriminatório ou preconceituoso” (Artigo 22 [3]).

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) indicou na sua jurisprudência 
que o crime de ódio difere de outro crime na medida em que implica deveres 
adicionais para o Estado relacionados com o desmascaramento da motivação 
tendenciosa de um crime. Neste contexto particular, o Artigo 14 da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) é interpretado como obrigando os Estados 

39)   Ver A K Gill, H Mason-Bish, “Endereçar a Violência Contra as Mulheres Como uma Forma 
de Crime de Ódio: Limitações e possibilidades”, Feminist Review, vol. 105, 1ª edição, 1 de 
novembro de 2013, https://doi.org/10.1057/fr.2013.17; 
Ver também E Pendo, “Reconhecendo a Violência Contra as Mulheres: Género e a Lei sobre 
Estatísticas de Crime de Ódio”, Harvard Women’s Law Journal, Vol. 17, agosto de 1994,, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828.
40)   OSCE/ODIHR, “Denúncia de Crime de Ódio”, n.d., https://hatecrime.osce.org.   
41)   Ibid.
42)   Conselho da Europa, Decisão-Quadro do Conselho 2008/913/JHA sobre o Combate a 
Certas Formas e Expressões de Racismo e Xenofobia através da Lei Penal, 28 de novembro de 
2008, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178.

https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828
https://hatecrime.osce.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178


a tornar visíveis os motivos tendenciosos subjacentes às infrações penais.43 Os 
crimes de ódio visam pessoas pelo que elas são ou parecem ser. Ao mesmo tempo, 
crimes de ódio são crimes de mensagem, e a mensagem de rejeição e exclusão em 
cada ataque ressoa em toda a comunidade, desde membros da família e aqueles 
que compartilham a identidade da vítima, aos vizinhos, colegas de trabalho e ao 
público.44

A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI),45 do Conselho da 
Europa, e o referido Escritório de Direitos Humanos e Instituições Democráticas 
(ODIHR)46 monitorizam crimes de ódio e reportam regularmente lacunas e 
melhorias relacionadas com o registo de crimes de ódio e recolha de dados na 
Europa. As recomendações dessas organizações intergovernamentais refletem um 
foco crescente num conceito mais amplo de crime de ódio, indo além da motivação 
racista, xenófoba e religiosa.

A experiência com a introdução e aceitação de crimes contra profissionais 
do sexo como crimes de ódio é limitada. Desde 2006, as trabalhadoras 
do sexo são tratadas como vítimas de crimes de ódio em Merseyside 
(Inglaterra, Reino Unido) como resultado da vitimização culminante de 
trabalhadoras do sexo, incluindo assassinatos. A polícia de Merseyside 
reconheceu estes homicídios como crimes de ódio nesta área geográfica, 
o que resultou num aumento sem precedentes de denúncia, acusação 
e condenação de crimes contra profissionais do sexo em Merseyside.47 
O resultado geral foi que ser reconhecida como vítima de crime de ódio 
melhorou significativamente a posição legal das profissionais do sexo 
como vítimas e aumentou as suas chances de acesso à justiça. 

43)   Ver, por exemplo: Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), “Nachova e 
Outros  v. Bulgária”, Nos. 43577/98 e 43579/98, 6 de julho de 2005, http://hudoc.echr.coe.int/
tur?i=001-69630; e “Stoica v. Roménia”, no. 42722/02, 4 março 2008, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145. Ver também: Conselho Europeu, 
Conclusões do Conselho sobre o Combate ao Crime de Ódio na Europa, 5-6 de dezembro de 2013, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf.
44)   ODIHR, “Impacto da ODIHR em 2019: Compreendendo género, interseccionalidade e 
crime de ódio”, 22 de abril de 2020, 
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime. 
45)   Conselho Europeu, “Comissão Europeia Contra o Racismo e a Intolerância (ECRI)”, n.d., 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance. 
46)   ODIHR, “Sistema de Informação sobre Tolerância e Não Discriminação (TANDIS)”, n.d., 
https://tandis.odihr.pl. 
47)   K Corteen Karen, “Novas Vitimizações: Crime de ódio contra trabalhadoras do sexo e a 
‘vítima ideal’”, em M Duggan, Revisitando a “Vítima Ideal”: Desenvolvimentos em vitimologia 
crítica, Policy Press, Bristol, RU, 2018. 47
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Os dados recolhidos para este relatório comunitário demonstram que o respeito, 
a inclusão social e a proteção contra a violência ainda não são uma realidade para 
um grande número de trabalhadoras/es do sexo na Europa, especialmente quando 
se trata de trabalhadoras/es do sexo vítimas de crime. Embora o relatório tenha um 
alcance limitado e só tenha conseguido incluir respostas de trabalhadoras/es do 
sexo que já estiveram em contacto com organizações da sociedade civil, ele fornece 
evidências claras de que as trabalhadoras do sexo não podem desfrutar plenamente 
da proteção, assistência e direitos consagrados na Diretiva das Vítimas da UE e na 
Convenção de Istambul. Os Estados estão a falhar em proteger os membros mais 
vulneráveis da sociedade que, por várias razões, trabalham como profssionais do sexo 
e se tornaram vítimas de crime. Um enorme silêncio sobre as trabalhadoras do sexo 
vítimas de violência de género e crimes de ódio a um nível internacional, a exclusão 
das/os trabalhadoras/es do sexo e suas organizações a um nível nacional e o evitar de 
discussões sobre o trabalho sexual como uma questão politicamente inconveniente 
são todos fatores contribuintes que permitem ignorar a quantidade de crimes 
violentos perpetrados contra profssionais do sexo na região. 

Apelamos a todos os representantes relevantes de organizações internacionais e 
intergovernamentais, especialmente a União Europeia e o Conselho da Europa, 
para incluírem frmemente a questão da violência de género e crimes de ódio contra 
profssionais do sexo nas suas agendas, colocando as discussões sobre a moralidade 
da prostituição de lado. Rejeitamos a infantilização e criminalização intencionais 
das/os profssionais do sexo (e seus clientes) e pedimos respeito, recetividade, 
aceitação e inclusão. Isso só pode ser garantido através do engajamento em discussões 
construtivas com as/os trabalhadoras/es do sexo, para explorar políticas que atendam 
melhor às/aos trabalhadoras/es do sexo nativas e migrantes na Europa, ajudem a 
desestigmatizar o trabalho sexual e previnam a discriminação e a violência. 

Comissão Europeia
O ICRSE dá as boas-vindas à Estratégia para a Igualdade de Género 2020-2025 e 
à Estratégia para os Direitos das Vítimas 2020-2025 que foram lançadas em 2020, 
a fm de orientar o trabalho da Comissão Europeia. Em linha com as prioridades, 
ampliadas por ambas as Estratégias, recomendamos o seguinte:

• Garantir que a Plataforma dos Direitos das Vítimas da UE funcione como 
uma plataforma inclusiva em que as/os defensoras/es dos direitos humanos 
que abordam a violência contra grupos marginalizados e vulneráveis estejam 
representadas/os.
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• Garantir que a rede da UE sobre a prevenção da violência de género e violência 
doméstica dê voz às pessoas que enfrentam discriminação interseccional, como 
profssionais do sexo, mulheres de minorias étnicas, mulheres trans e outros 
grupos que fcaram de fora da maioria das iniciativas políticas europeias e de 
Estados-membros.

• Promover e incentivar os Estados-membros da UE a adotar a Convenção da 
OIT sobre o combate à violência e assédio no mundo do trabalho, visto que esta 
convenção abrange trabalhadores em todos os setores, incluindo trabalhadoras/es 
do sector informal, e pode ajudar a enfrentar a violência e o assédio no mundo do 
trabalho sexual.

• Prestar atenção especial aos danos colaterais das políticas que tratam do tráfco 
de seres humanos e incentivar os Estados-membros a abordar os efeitos negativos 
e / ou não intencionais das políticas e leis anti-tráfco sobre grupos vulneráveis, 
como trabalhadoras sexuais migrantes (sem documentos.48

• Realizar pesquisas aprofundadas sobre violência contra profssionais do sexo e 
acesso à justiça na UE, com o envolvimento substancial das comunidades de 
profssionais do sexo e suas organizações e, com base na pesquisa, formular 
recomendações aos Estados-membros e propor medidas que permitirão às/aos 
profssionais do sexo viver livres de violência.

• Reconhecer e promover a implementação de uma barreira entre a aplicação da 
imigração pública e a prestação de serviços na área dos serviços sociais e o acesso 
aos sistemas de justiça, a fm de cumprir o princípio da não discriminação da 
Diretiva relativa aos direitos das vítimas.

• Através do fnanciamento da UE, promover a inclusão signifcativa de 
representantes das comunidades mais marginalizadas e suas organizações - 
profssionais do sexo e suas organizações, mulheres trans, pessoas LGBT e 
migrantes (sem documentos) e dos seus respetivos sindicatos e organizações - nos 
mecanismos de cooperação e coordenação para vítimas de crime a nível nacional.

• Através de uma campanha de conscientização da UE, promover o apoio 
integrado e direcionado às vítimas que enfrentam discriminação múltipla e 
interseccional, como migrantes (sem documentos), pessoas LGBT, pessoas em 
situação de sem-abrigo, população consumidora de droga e profssionais do sexo. 

• Promover a responsabilização da polícia para proteger as comunidades 
marginalizadas e as pessoas que enfrentam discriminação interseccional contra 
o crime, e promover a implementação de todas as disposições, introduzidas pela 
Diretiva dos Direitos da Vítima, em relação às comunidades marginalizadas.  

• Garantir que a integração de género esteja no centro do desenvolvimento de 
todas as políticas, particularmente no contexto da economia dos cuidados, 
mudanças climáticas, digitalização e migração. As/os trabalhadoras/es do sexo e 
as suas comunidades devem fazer parte das consultas que fortaleçam a resposta 
europeia contra a radicalização da direita, o aumento da xenofobia e a reação 
contra as mulheres e os direitos das minorias.

48)     ICRSE, Um Breve Guia sobre Danos Colaterais de Leis e Medidas Anti-tráfico sobre 
Trabalhadoras do Sexo, 18 de outubro de 2019, , https://www.sexworkeurope.org/sites/default/fles/
userfles/fles/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf.

https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf
https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf


Conselho da Europa 

• Prestar atenção especial às mulheres que enfrentam discriminação interseccional, 
incluindo trabalhadoras do sexo, migrantes (sem documentos), mulheres de 
minorias étnicas, mulheres trans e outros grupos semelhantes, no trabalho 
do grupo de especialistas que monitoriza a implementação da Convenção de 
Istambul (GREVIO).

• Dedicar atenção sufciente às políticas, leis e / ou regulamentos (municipais) 
que desencorajam mulheres vítimas de denunciar crimes cometidos contra 
elas, tanto no grupo de especialistas que monitorizam a implementação da 
Convenção de Istambul (GREVIO) quanto no grupo de especialistas que 
monitorizam a Convenção Anti-Tráfco (GRETA). Da mesma forma, ambos 
os grupos de especialistas devem prestar atenção especial aos efeitos negativos 
(não intencionais) de políticas, leis e / ou regulamentos que exacerbam as 
vulnerabilidades e impedem as mulheres de aceder à justiça. 

• I- Envolver ativamente grupos de trabalhadoras/es do sexo no mecanismo 
de monitoramento de países do GREVIO e oferecer-lhes oportunidades de 
participação na recolha de informações da sociedade civil. As/os trabalhadoras/
es do sexo e suas organizações nem sempre têm capacidade sufciente para 
monitorizar o trabalho do GREVIO ou de outros órgãos de monitorização de 
tratados, e podem não estar cientes de como esses mecanismos de monitorização 
funcionam. O relatório do GREVIO pode benefciar-se signifcativamente das 
vozes à margem, se o processo de monitorização for sufcientemente inclusivo.

• Abordar a onda de ‘putafobia’ ou ódio dirigido contra as trabalhadoras do sexo 
no trabalho da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), 
uma vez que as mulheres que não se enquadram nos papéis de género esperados 
são frequentemente alvo de crimes motivados por preconceitos.

Intervenientes nacionais

• Ratifcar e implementar a Convenção de Istambul e a Convenção da OIT para 
combater a violência e o assédio no mundo do trabalho.

• Garantir que todas as vítimas, incluindo migrantes, profssionais do sexo, pessoas 
em situação de sem-abrigo e pessoas que usam drogas, tenham acesso à justiça 
independentemente do seu estatuto de residência, estabelecendo uma barreira 
que legal, técnica e organizacionalmente separa a aplicação da imigração e a 
prestação de serviços nas áreas de cuidados de saúde, serviços sociais, educação e 
acesso à justiça. 

• Tomar medidas para proteger e apoiar as comunidades mais marginalizadas 
contra o crime e responsabilizar todos os atores estatais relevantes de facilitar 
o acesso à justiça para as comunidades marginalizadas, como as trabalhadoras 
sexuais migrantes.

• - Tomar medidas para envolver trabalhadoras/es do sexo, migrantes, LGBT, 
Roma e outras populações que enfrentam discriminação interseccional nas 
políticas de prevenção do crime, a nível nacional, local e municipal. Estender as 
políticas e protocolos regionais, locais e municipais que permitem às organizações 
de trabalhadoras/es do sexo participarem na elaboração de programas específcos 
anti-violência que benefciem as suas comunidades, por exemplo, agentes de 
ligação com a comunidade. 50



• Incluir e reconhecer o papel das profssionais do sexo e suas organizações / 
organizações de base comunitária no mecanismo de referência e cooperação do 
apoio especializado integrado e direcionado.

• Incluir organizações lideradas por profssionais do sexo em grupos de trabalho 
interdisciplinares nacionais, locais e municipais sobre prevenção de crime, 
violência de género e tráfco de seres humanos.

• Estabelecer estratégias nacionais para os direitos das vítimas, com o envolvimento 
de representantes de grupos marginalizados e comunidades com alta prevalência 
de crime, como profssionais do sexo. Garantir que membros de comunidades 
marginalizadas participem da monitorização e avaliação de tais estratégias e 
políticas. 

• Recolher e relatar dados sobre violência de género. Analisar criticamente 
esses dados para rever as políticas que são inefcazes ou têm efeitos negativos 
signifcativos sobre a capacidade de acesso à justiça, e para identifcar grupos e 
comunidades que precisam de melhor proteção contra o crime e a violência.

• Desenvolver medidas para aumentar a responsabilização e transparência da 
polícia, e trabalhar com grupos marginalizados, desproporcionalmente policiados, 
para monitorizar a sua implementação. 

• Rever as leis vagas de moralidade pública, perturbação, ocupação ilegal do espaço 
público e pudor e tomar medidas para eliminar a sua aplicação desproporcional 
e subjetiva contra pessoas trans, incluindo profssionais do sexo e outros grupos 
marginalizados, por exemplo, minorias raciais / étnicas.

• Formar profssionais (provedores de apoio às vítimas, polícias, ofciais de 
justiça, funcionários de ONGs, profssionais de saúde, professores, etc.) sobre 
como prevenir e responder à discriminação e violência contra pessoas trans, 
profssionais do sexo e outros grupos que enfrentam discriminação e violência 
interseccional, e sobre como fornecer apoio sensível e apropriado.

• Promover uma abordagem para o trabalho sexual baseada em direitos, 
pedindo a descriminalização do trabalho sexual e a eliminação de todas as 
leis e regulamentos discriminatórios e repressivos que contribuem para a 
vulnerabilidade das/os trabalhadoras/es do sexo à violência, abuso, discriminação 
e exploração.
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ANEXO 1
Diretiva da UE 2012/29/Diretiva da UE sobre as 
Vítimas, em vigor desde novembro de 201549 

• Os direitos previstos na presente Diretiva aplicam-se às vítimas de forma não 
discriminatória, incluindo no que se refere ao seu estatuto de residência. (Uma 
caraterística fundamental desta diretiva!) (Art.1)

• Os Estados devem assegurar que as vítimas sejam reconhecidas e tratadas de 
maneira respeitosa, sensível, adequada, profssional e não discriminatória. (Art.1) 

• Os Estados devem tomar medidas adequadas para ajudar as vítimas a 
compreender e ser compreendidas a partir do primeiro contacto. (Art.3)

• Os Estados devem assegurar o direito de receber informações desde o primeiro 
contacto com uma autoridade competente. (Art.4)

• Os Estados devem assegurar que as vítimas recebem uma confrmação por escrito 
da sua denúncia formal e uma tradução, gratuita, da confrmação por escrito 
dessa denúncia, caso não falem a língua. (Art.5)

• Os Estados devem permitir que as vítimas façam a denúncia num idioma que 
entendam, ou recebam a assistência linguística necessária. (Art.5)

• Direito a receber informações relativas ao processo. (Art.6)

• Direito à interpretação e tradução gratuitas. (Art.7)  

• Os Estados-membros devem assegurar que as vítimas tenham acesso gratuito, 
em função das suas necessidades, a serviços confdenciais de apoio às vítimas 
que ajam no interesse destas antes, durante e por um período adequado após o 
processo penal. (Art.8)

• Os Estados-membros devem facilitar o encaminhamento das vítimas, pela 
autoridade competente que recebeu a denúncia e por outras instâncias 
competentes, para os serviços de apoio às vítimas. (Art.8)

• Os Estados-membros devem assegurar que o acesso aos serviços de apoio à 
vítima não esteja dependente de uma vítima fazer uma denúncia formal às 
autoridades competentes. (Art. 8)

• Defne a extensão mínima do apoio dos serviços de apoio à vítima. (Art.9)

• Os Estados devem assegurar atenção para avaliar individualmente as necessidades 
de proteção específcas das vítimas que sofreram crimes com um viés ou 
motivo discriminatório, que poderia, em particular, estar relacionado com as 
suas caraterísticas pessoais. Nomeadamente as vítimas de violência de género, 
violência sexual, exploração, crime de ódio ou tráfco de pessoas devem ser 
devidamente consideradas. (Art.22)

• Formação de policias e ofciais de justiça para aumentar a sua conscientização 
sobre as necessidades das vítimas, e para capacitá-las/os a lidar com as vítimas de 
maneira imparcial, respeitosa e profssional. (Art.25)

49)   Ver nota de rodapé 2 52



ANEXO 2
Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate 
à violência contra as mulheres e violência doméstica - Convenção 
de Istambul.50 (Entrou em vigor em 2014, aplicável nos países do 
Conselho da Europa que o ratificaram51)

• O estado tem a responsabilidade de prevenir todas as formas de violência contra 
as mulheres, proteger aquelas que a vivenciam e processar os perpetradores.

• O estado deve promover a igualdade entre mulheres e homens e prevenir a 
violência contra as mulheres, incentivando ao respeito mútuo.

• As medidas para proteger os direitos das vítimas nos termos da presente 
Convenção devem ser asseguradas sem discriminação seja por que motivo for.

• O estado deve investigar as alegações de violência e processar os perpetradores.

• O estado deve proteger e apoiar aquelas/es que sofrem violência.

• O estado deve incluir uma perspetiva de género na implementação e avaliação do 
impacto das disposições desta Convenção.

• O estado deve garantir uma abordagem coordenada entre todas as agências 
relevantes, organizações da sociedade civil e outros intervenientes, para apoiar 
aquelas/es que sofrem violência e protegê-las/os de mais violência.

• Aquelas/es que sofrem violência devem ter informação e acesso a serviços de 
apoio.

• A sociedade civil desempenha um papel importante na prestação de serviços 
essenciais para aquelas/es que vivenciam violência, aumentando a conscientização 
e ajudando a mudar atitudes para criar uma cultura de tolerância zero. 

• Os/as profssionais da polícia e do sistema judicial devem ser treinadas/os sobre 
os direitos das vítimas e sobre como evitar mais dano, para que sejam capazes de 
responder aos pedidos de assistência.

• Os Estados devem recolher dados desagregados e realizar pesquisas sobre a 
violência abrangida pelo âmbito desta Convenção.

• Reconhece que as mulheres migrantes e requerentes de asilo são particularmente 
vulneráveis à violência de género.

• Requer a emissão de uma licença renovável para as vítimas quando for 
considerada necessária, devido à sua “situação pessoal” ou para “fns de 
cooperação com as autoridades competentes numa investigação ou processo 
penal.”

50)  Ver nota de rodapé 3
51)O Reino Unido e a Hungria ainda não ratifcaram a convenção. Ver Lista de Assinaturas e 
Ratifcações: Conselho da Europa, Convenção sobre a Prevenção e o Combate à Violência Contra as 
Mulheres e Violência Doméstica, Status desde 23 de setembro de 2020, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures 53
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