
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto INDOORS 
reconhece que os/as 
trabalhadores/as do 
sexo (TS) são vítimas 
de violência, 
discriminação e 
estigma associados à 
sua atividade 
profissional. 
Num esforço para 
promover o 
empoderamento 
dos/as TS, os 
parceiros do 
INDOORS têm vindo 
a implementar 
atividades baseadas 
nos direitos 
humanos. Este 
projeto faz um apelo 
a atores-chave 
Europeus e 
nacionais, governos, 
autoridades públicas 
e instituições para 
que sejam 
consideradas cinco 
questões-chave no 
que diz respeito ao 
empoderamento dos 
trabalhadores. 

 

                       

 

 Considerações para o empoderamento de trabalhadores do sexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriminalização                            
do trabalho sexual  

 A criminalização e a repressão 
do estado relativamente ao 
trabalho sexual e a TS, clientes e 
terceiros, criam insegurança no 
trabalho, vulnerabilidade e 
violações de direitos humanos. 
Como resultado, os/as TS – 
especialmente migrantes – têm 
um acesso desigual a direitos e à 
justiça, bem como proteção 
legal reduzida. 

 A descriminalização do 
trabalho sexual é essencial para 
uma abordagem centrada nos 
direitos humanos. Todas as leis e 
regulamentos que têm impacto 
negativo na saúde, na segurança 
e nas condições de vida/trabalho 
dos/as TS devem ser revogados. 

 As leis que têm implicações 
negativas e que criminalizam 
certos aspetos do trabalho 
sexual - como o registo 
obrigatório, os exames médicos 
obrigatórios, a criminalização 
dos clientes, as leis de 
zoneamento, as práticas 
abusivas de aplicação da lei, a 
proibição da publicidade, o 
proxenetismo e as leis de ordem 
pública – devem ser revistas, 
para que não violem direitos 
constitucionais básicos e não 
contribuam para a o aumento da 
vulnerabilidade dos/as TS, 
marginalização ou exposição a 
violências.  

 A utilização de preservativos 
como prova de prostituição é 
uma prática que não deve ser 
permitida, pois viola os direitos 
de saúde e vida dos/as TS, 
aumentando a vulnerabilidade 
ao VIH e a Infeções Sexualmente 
Transmissíveis (IST). Os 
preservativos deveriam ser  

 

ferramentas de prevenção e 
nunca um meio para o estado 
penalizar os/as TS. 

 Os/as TS devem poder aceitar 
ou recusar os clientes e ter boas 
condições de trabalho. Devem 
usufruir dos mesmos direitos 
que outros trabalhadores: 
direitos de trabalho, saúde e 
segurança. 

 

Igualdade no acesso à 
justiça e à proteção legal, 
independentemente do 
estatuto de migração 

 Os/as TS são várias vezes alvo 
de ataques por parte das forças 
policiais, funcionários públicos, 
grupos religiosos e pessoas que 
se fazem passar por clientes. 
Esta violência assume diferentes 
formas - física, psicológica, 
económica ou verbal- e é 
perpetrada de forma impune. 
Devido à criminalização do 
trabalho sexual, dos/as TS e/ou 
a contextos legais repressivos, as 
forças policiais tendem a 
desvalorizar a violência contra 
TS e a não garantir o seu acesso 
à justiça, mesmo em casos de 
abuso extremo.  

 A violência estrutural e 
institucional presente em 
intervenções estatais vitimiza 
frequentemente os/as TS 
durante a detenção, detenção 
forçada e deportação (no caso 
de migrantes em situação 
irregular), muitas vezes em 
nome da ordem pública ou fruto 
de medidas anti-prostituição ou 
anti-migração.   

 Todos os/as TS devem estar 
protegidos contra a 
discriminação, a violação de 
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direitos e qualquer forma de 
violência imposta pelas leis. 

 As leis de imigração e políticas 
de migração restritivas não 
devem ser usadas para limitar o 
trabalho sexual e/ou controlar 
os/as TS. Assim, é necessário 
eliminar as práticas injustas que 
levam à detenção e deportação 
de TS migrantes, incluindo 
aquelas pensadas originalmente 
para proteger as vítimas de 
tráfico humano. Os direitos 
dos/as TS não devem ser 
violados em nome dos esforços 
do combate ao tráfico. 

 É fundamental que os/as TS 
tenham garantido o acesso à 
justiça e ao exercício de direitos, 
independentemente da sua 
nacionalidade, localização ou 
estatuto legal do seu trabalho. 

 

Eliminação do estigma                
e da discriminação  

 A estigmatização e 
discriminação são obstáculos 
aos direitos civis e humanos 
dos/as TS, promovem a exclusão 
social e aumentam a sua 
vulnerabilidade à violência, aos 
abusos e ao VIH e outras IST. 

Estes são resultados de 
diferentes processos sociais 
relacionados, mas não de forma 
exclusiva, com o contexto legal e 
com a criminalização de 
populações marginalizadas. 
Os/as TS que também são 
utilizadores de drogas, 
migrantes e/ou LGBT são vítimas 
de múltiplas formas de 
estigmatização e discriminação. 

 A discriminação com base em 
vários fatores, incluindo o 
estado de saúde, é uma violação 
dos direitos humanos. Apesar de 
não existirem leis 
(internacionais) contra a 
estigmatização, os seus efeitos 
continuam a ser nocivos para 
os/as TS. 

 Os/as TS são muitas vezes 
vítimas de níveis 
desproporcionais de violência 
resultantes do estigma e 
discriminação: abuso por parte 
das forças policiais, agressões 
sexuais, violação, assédio, roubo 
e extorsão, bem como violência 
por parte de indivíduos que se 

fazem passar por clientes, 
terceiros, parceiros, residentes 
locais ou autoridades públicas. 
Os contextos legais que 
criminalizam o trabalho sexual e 
os TS acabam por agravar estas 
situações. 

 Além disso, o estigma e a 
discriminação impedem o acesso 
aos serviços de saúde e justiça. 
Reformas legais e políticas são 
fundamentais para contrariar 
estas consequências. Os 
governos devem favorecer a 
igualdade de acesso à justiça e a 
serviços de qualidade dirigidos a 
TS. Deve ainda ser feito um 
esforço no sentido de aprovar 
leis anti-discriminação e 
implementar legislação baseada 
nos direitos humanos, para 
acabar com o estigma, discrimi-
nação e violência contra TS. 

 

Garantir a continuidade                 
de serviços sociais e de 
saúde de baixo limiar, 
anónimos e gratuitos,                     
sem juízos de valor 

 Os/as TS enfrentam barreiras 
no acesso aos serviços sociais e 
de saúde devido à crimina-
lização, estigmatização e 
discriminação. Neste sentido, o 
apoio financeiro e institucional a 
serviços que dão resposta a 
diferentes necessidades dos/as 
TS são vitais. As lacunas na 
prestação de serviços devem ser 
colmatadas através de um apoio 
consistente e abrangente a 
projetos e serviços em várias 
línguas. 

 Os/as profissionais destes 
serviços devem assegurar um 
tratamento não discriminatório, 
o acesso eficaz e a alta 
qualidade dos mesmos. Os/as TS 
devem usufruir dos mesmos 
direitos que os restantes 
indivíduos: não discriminação e 
confidencialidade no acesso a 
cuidados, tratamento e 
informação relativa a VIH/IST. 
Além disso, os exames médicos 
obrigatórios deveriam ser 
eliminados, pois servem para 
estigmatizar os/as TS e violam o 
seu direito a cuidados de saúde. 

Participação e inclusão de 
TS e das suas organizações 
em programas relacionados 
com o trabalho sexual 

 Os/as TS devem ser conside-
rados/as especialistas em todas 
as matérias relacionadas com a 
sua atividade; devem, portanto, 
ser incluídos nos processos 
políticos de tomada de decisão, 
incluindo as discussões públicas 
e os processos políticos 
associados ao trabalho sexual. 

 A sociedade civil deve facilitar 
o envolvimento dos/as TS no 
desenho, implementação e ava-
liação de serviços dirigidos a TS. 

 

 
 

O objetivo geral do projeto 
INDOORS é a capacitação das 
trabalhadoras do sexo em   
contexto indoor – apartamentos, 
bordéis, casas de massagem,             
bares, discotecas, saunas, outros 
locais privados e Internet. 
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Trabalhos diferentes. Direitos iguais. 

 

http://www.hesed.bg/
http://www.indoors-project.eu/

