
Vítimas indignas?
Um relatório comunitário sobre 
profissionais do sexo migrantes 
vítimas de crime

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, 
em termos 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 profissionais do sexo, 
que ocorrem dentro e fora do contexto 
do trabalho sexual, são frequentemente 
negligenciados a nível europeu e 
internacional.

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 
significativa da comunidade na Europa 
Central e Oriental. O novo relatório 
comunitário do Comité Internacional 
sobre os Direitos das Trabalhadoras do 
Sexo na Europa explora as experiências 
de violência deste grupo e fornece visões 
sobre a sua vitimização e capacidade 
de acesso à justiça, com base em dados 
recolhidos por 12 organizações de 
direitos das/os trabalhadoras/es do 
sexo. O relatório analisa em particular 
as barreiras enfrentadas na fase de 
denúncia e o impacto da criminalização 
e do policiamento.
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Trabalhadora 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.



Metodologia e dados demográficos
Em cooperação com 12 organizações parceiras nacionais de 10 países europeus1, 
o ICRSE recolheu e analisou 49 casos de violência e crimes cometidos contra 
trabalhadoras/es do sexo. As/os trabalhadoras/es do sexo foram envolvidas/os na 
conceção da metodologia desta pesquisa, incluindo na definição dos seus objetivos, 
na criação de um modelo de entrevistas semiestruturado, e na recolha de dados, 
tanto como recrutadoras/es de entrevistadas/os e como entrevistadoras/es.

Principais dados demográficos das/os trabalhadoras/es do sexo entrevistadas/os e 
envolvidas/os no estudo:

• 26 das/os trabalhadoras/es do sexo entrevistadas/os não eram nacionais da UE, 
5 eram requerentes de asilo, e 5 eram migrantes sem documentos. 2 pessoas 
tinham visto de negócios ou de turismo, de curta duração. 20 inquiridas/os eram 
cidadãs/os da UE a trabalhar em diferentes países europeus. (1 entrevistada não 
revelou o seu estatuto de residência).• As/os participantes da pesquisa incluíram 26 mulheres cis, 19 mulheres trans e 2 
homens cis.

Risultati Chiave
• Atos de violência física (frequentemente recorrentes) foram mais comumente 

cometidos contra trabalhadoras/es do sexo na amostra da pesquisa. Seguindo-
se a violência física, os casos de violência psicológica foram os mais registados, 
ilustrando o impacto do estigma social sobre as/os trabalhadoras/es do sexo, 
que permite aos/às perpetradores/as explorar as suas posições vulneráveis e 
incapacidade de contar com ajuda..

• Assaltos e roubos são frequentemente cometidos em simultâneo com outros 
incidentes. Embora os assaltos não sejam geralmente listados como atos de 
violência de género, as evidências indicam que as trabalhadoras do sexo são 
frequentemente alvo dos/as infratores/as deste crime, pois são vistas como alvos 
fáceis, tendo uma certa quantidade de dinheiro em sua posse.

• Vários casos da amostra demonstram que um fator crucial de vitimização é 
a criminalização do trabalho sexual e, consequentemente, a falta de locais de 
trabalho seguros. A criminalização de trabalhadoras/es do sexo, dos seus clientes 
ou terceiras/os resulta em medo da polícia e das autoridades e limita a capacidade 
das/os trabalhadoras/es do sexo de denunciar crimes, incluindo exploração 
e tráfico. A criminalização da migração e o medo relacionado de prisão e 
deportação também impactam negativamente o acesso das/os trabalhadoras/es do 
sexo migrantes à justiça. 

1.  Áustria, Bélgica, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Holanda, Roménia e 
Reino Unido.
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• 

Fatores que permitem denunciar 
à polícia

Fatores que impedem denunciar 
à polícia

• Envolvimento de coletivos de 
trabalhadoras/es do sexo ou ONGs 
de confiança que incentivaram ou 
facilitaram a denúncia 

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

• Saber que revelar a condição de 
profissional do sexo não seria usado 
contra elas/es 

• Situações em que o medo dos/as 
infratores/as 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 profissional 
do sexo: multas e processo por 
ofensas relacionadas com trabalho 
sexual (solicitação; manutenção de 
bordéis), ser exposta/o, perder a 
custódia de um filho

• 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 proprietárias/
os de apartamentos multadas/os 
ou processadas/os por ofensas de 
terceiros.   

• Experiências negativas anteriores 
e desconfiança geral em relação à 
polícia.
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• Com base nas evidências, os fatores que facilitam e dificultam a denúncia à 
polícia são os seguintes:

• A maioria das/os trabalhadoras/es do sexo entrevistadas/os interagiu com a polícia 
durante verificações de identidade (57%), seguidas de verificações de residência 
(30%), o que indica altos níveis de vigilância e traço de perfil, que impactam a 
confiança da comunidade de trabalhadoras/es do sexo migrantes na polícia.

• 36% das/os entrevistadas/os relataram apenas experiências negativas com a 
polícia, o que é determinante nas decisões de denunciar ou não crimes.



Conclusão e Recomendações para os 
decisores europeus
O crime e a violência contra as/os trabalhadoras/es do sexo migrantes continuam 
a ser questões pouco exploradas. Evidências de organizações de profissionais do 
sexo sugerem que muitas/os trabalhadoras/es do sexo migrantes são incapazes 
de denunciar crimes devido ao estigma e medo de prisão e deportação dentro 
do contexto da criminalização do trabalho sexual e da migração. A tendência 
ideológica atual de “abolir a prostituição” criminalizando clientes de profissionais 
do sexo também impacta negativamente a confiança das/os profissionais do sexo 
nas autoridades, bem como exclui as/os profissionais do sexo e as suas respetivas 
organizações da criação de políticas. 

À luz destas conclusões, o ICRSE apela a todos os representantes relevantes de 
organizações internacionais e intergovernamentais, especialmente a União Europeia 
e o Conselho da Europa, a:

• Abordar o fenómeno da violência endémica contra profissionais do sexo no 
seu trabalho incluindo de forma significativa profissionais do sexo e suas 
organizações, por exemplo na implementação da Estratégia para a Igualdade de 
Género 2020-2025 e na Estratégia para os Direitos das Vítimas 2020-2025;

• Promover uma abordagem baseada em direitos para o trabalho sexual, pedindo 
a descriminalização do trabalho sexual e a eliminação de todas as leis e 
regulamentos discriminatórios e repressivos;

• Reconhecer e promover a implementação de uma barreira entre a fiscalização 
pública da imigração e a prestação de serviços na área dos serviços sociais e 
acesso aos sistemas de justiça; 

• Promover a responsabilização da polícia para proteger as comunidades 
marginalizadas e as pessoas que enfrentam discriminação interseccional contra 
o crime, monitorizando de perto a implementação de todas as disposições 
introduzidas pela Diretiva Para os Direitos das Vítimas em relação às 
comunidades marginalizadas. 
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