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Resumo 

 A compreensão do que constitui uma vítima de lenocínio ou agente de prostituição é 

diferente em vários países e a maior parte não cumpre as normas mínimas estabelecidas pela 

ONU. A legislação abarca uma variada gama de pessoas, em particular, dentro exploração 

sexual comercial de outra pessoa, referindo-se a uso em troca de benefícios ou dinheiro. Nas 

últimas décadas a problemática deste crime (fenómeno) contra as mulheres que são vítimas 

deste tipo de crime tem vindo a ser enfatizada, contudo o crime lenocínio tem sido um assunto 

pouco abordado, ao nível de investigação, e sobretudo ao nível discussão sociopolítica, pouco 

divulgado nas redes sociais, bem como conhecido na sociedade em geral. Em Portugal não 

existem muitos estudos que analisem ou debatam o fenómeno do crime de lenocínio. Assim, 

parece pertinente uma abordagem deste estudo sobre qual é a “Perceção dos Órgãos de 

Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal de Lenocínio de mulheres 

vítimas em Portugal”, atores do sistema formal, em relação à prevenção e repressão do crime 

de lenocínio. Para tal, efetuaram-se entrevistas, a partir do testemunho destes profissionais e 

do seu saber acumulado nesta matéria. Pretende-se ainda explorar o ponto de vista, as 

experiências e as perceções sobre o fenómeno criminal lenocínio, permitindo perceber de 

forma mais profunda, como por exemplo o enquadramento legal e as suas limitações na 

realidade atual. Optou-se por entrevistar atores do sistema judicial, recorrendo à metodologia 

qualitativa, de forma a aceder à subjetividade dos entrevistados, relativamente ao contacto 

com este tipo de criminalidade. Assim, recorreu-se a entrevistas semiestruturadas, de forma 

a conseguir obter a informação necessária para responder às questões de investigação do 

presente estudo. Para tal, foram elaborados três guiões de entrevistas: um guião para os 

OPC´s, outro guião para Juízes de Julgamento e juízes de instrução criminal, e outro para os 

Magistrados do Ministério Público. Com estes guiões pretendeu-se ter enfoques diferentes. 

Nos primeiros, OPC´s, prende-se com a tomada de conhecimento deste tipo de criminalidade 

e todo o processo de investigação criminal. Nos segundos, Juízes de instrução criminal, 

prende-se abordar a fase de inquérito e a acusação. Por último, os Juízes de julgamento, tem 

como objetivo aceder às perceções relativamente à fase de julgamento e condenação deste 

tipo de criminalidade. Assim, é ainda de referir que não houve critérios muito apertados na 

seleção da amostra, como o contacto com o crime de lenocínio. Nesta amostra também se irá 

ter em conta os atores do sistema que não tiveram contacto com este tipo de criminalidade, 

pois estes também são importantes para perceber o nível de desconhecimento deste tipo de 

criminalidade no sistema de controlo social formal.  
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A “vitimização” por crimes violentos está relacionada com medidas de pobreza e 

desigualdade à escala global. 

Neste estudo foram entrevistados 3 Juízes (coletivo) do 1º Juízo Central Criminal da 

Comarca de Aveiro, 4 Magistrados do Ministério Publico: 1 Coordenador Procurador da 

República e 3 Procuradores do Ministério Público do Departamento Instrução Ação Penal de 

Aveiro e 36 Órgãos de Polícia Criminal do Distrito de Aveiro e Coimbra, desde Diretor, 

Comandante, Inspetor – Chefe , até ao  Inspetor, militar e agente menos graduado de diversas 

instituições (PJ, SEF, GNR, GNR/UCC, PSP). 

A análise dos dados recolhidos através desta investigação leva-nos a concluir que é 

necessária uma alteração da forma como o problema/fenómeno do crime de lenocínio é 

encarado pela sociedade em geral, sendo efetivamente um problema a nível de mudança de 

mentalidades e atitudes e, acima de tudo, ao nível de exploração sexual, violação dos direitos 

humanos (tráfico de pessoas).  

 

 

Palavras-chave: atores, vítimas, mulheres, prostituta, prostituto, inspetor, agente, 

proxeneta, vitimização, lenocínio, prostituição, exploração sexual, imigração ilegal, 

magistrados do ministério público, órgãos de polícia criminal. 
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Abstract  
 

The understanding of what constitutes a victim of Pimping, or a prostitution agent, 

varies across countries and the majority does not comply with the minimum standards 

established by the UN. The legislation covers a wide range of people, in particular within the 

commercial sexual exploitation of another person, referring to use in exchange for benefits 

or money. In recent decades, this crime (phenomenon) against women who are victims has 

been emphasized, but the crime of Pimping has been poorly addressed, both at the research 

level, and, in particular, at the level of socio-political discussion, being poorly publicized in 

social networks and society in general. In Portugal, there are not many studies that analyze 

or debate the phenomenon of the crime of Pimping, so we think that it is relevant to study 

the "perception of the Criminal police and magistrates bodies about the formal social control 

of Pimping of women victims in Portugal", both institutions are actors of the formal system 

in relation to the prevention and repression of the crime of Pimping. Our research is based 

on interviews, which we designed to obtain the testimony and knowledge of these 

professionals and will use to explore the point of view, the experiences and the perceptions 

about the criminal phenomenon of Pimping, allowing a more detail understanding of the legal 

framework and its limitations in the current reality. We have opted to interview actors from 

the judicial system, the qualitative methodology was used to access the subjectivity of the 

interviewees regarding the contact with this type of crime - Pimping. Thus, semi-structured 

interviews were used in order to collect the information necessary to answer the research 

questions of the present study. For this purpose, three interview scripts were elaborated for: 

i) the OPC´s, ii) the judges of the criminal process; and iii) the trial judges. With these scripts 

we intend to have different approaches. The first, OPC´s, relates to get a better knowledge of 

this type of crime and the whole process of criminal investigation. The second, judges of the 

criminal process, relates to the investigation phase and with the prosecution. The third, judges 

of trial, aims at obtaining a perception regarding the stage of trial and condemnation of this 

type of crime. It is important to note that there were no precise criteria in sample selection, 

such as the contact with the crime of Pimping. We also included in the sample actors of the 

system that have not had contact with this type of crime, as they are also important to 

understand the level of ignorance related to this type of crime. 

The "victimization" of violent crimes is related to measures of poverty and inequality on a 

global scale. 
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In this study were interviewed five judges (collective) of the 1st Criminal Central 

Court of the District of Aveiro, one coordinator of the Public Prosecutor's Office, three 

Prosecutors of the prosecution Department of the Penal Action of Aveiro, and 33 Criminal 

police individuals of the District of Aveiro and Coimbra, ranging from leadership positions 

to less graduated agents of several institutions (PJ, SEF, GNR, GNR/UCC and PSP). Our 

analysis allows us to conclude that it is necessary to change the way the 

problem/phenomenon of Pimping is seen by society in general, being effectively a problem 

in the level of change of mindsets and attitudes and, above all, to the level of sexual 

exploitation, violation of human rights (trafficking in persons). 

 
 
 
 

Keywords: Actors, victims, women, prostitute, agent, pimp, victimization, pimping, 

prostitution, sexual exploitation, illegal immigration, magistrates, criminal police 

organs, criminal investigation. 
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1 Introdução 
 
 No panorama nacional, a prostituição já não é um crime e as políticas conexas a este 

fenómeno mudaram várias vezes ao longo do tempo: desde o regulacionismo à 

criminalização e posterior descriminalização (Oliveira, 2017). As mudanças legislativas 

relativas à prostituição espelham os diferentes contextos históricos, políticos e culturais; 

porém, relativamente à atividade sexual em troca de dinheiro, é criminalizada a atividade do 

lenocínio (Oliveira, 2017). As Organizações Não-Governamentais (e.g. APDES, CIG, 

APAV, etc.) enfatizam a problemática como uma forma de vitimização – múltipla, como 

adiante se irá perceber.  

 O crime do lenocínio tem algumas áreas de sobreposição. Por exemplo, o tráfico de 

seres humanos, muitas vezes com a finalidade de serem trabalhadores sexuais. O flagelo de 

fenómenos como o tráfico de seres humanos com múltiplos propósitos é antigo e resistente 

(Sales e Alencar, 2008). Existem esforços legislativos internacionais com o objetivo de 

amenizar e erradicar este problema desde o início do século XIX. Em 1814, com o Tratado 

de Paris entre a Inglaterra e França, materializou-se uma das leis pioneiras sobre tráfico de 

negros, na altura objeto de comércio para a escravidão (Castilho, 2008). 

A primeira Convenção sobre a Escravatura data de 1926, firmada pela Sociedade das 

Nações. A posteriori foi reafirmada pela ONU em 1953. Naquela Convenção, o tráfico de 

escravos englobava todo e qualquer ato de  

captura, aquisição ou cessão de um indivíduo para vendê-lo ou trocá-lo; todo o ato 

de cessão por venda ou câmbio de um escravo, adquirido para vendê-lo ou trocá-lo 

e, em geral, todo o ato de comércio ou de transporte de escravos.  

Por sua vez, a escravidão é definida como estado ou condição de um indivíduo sobre o qual 

se exercitam os atributos do direito de propriedade ou de alguns deles (Castilho, 2008). 

A Convenção de Genebra, de 1956, repetiu esses conceitos e ampliou o foco para 

instituições e práticas análogas à escravidão. Nomeou expressamente a imobilização por 

dívidas, o casamento forçado de uma mulher em troca de vantagem económica para os seus 

pais ou terceiros; a entrega de uma mulher a um terceiro, realizada pelo seu marido, família 

ou clã, com  ou sem fins lucrativos ou não; os direitos hereditários sobre uma mulher viúva; 

a entrega, a título lucrativo ou não, de menor de 18 anos a terceiro, para exploração (Castilho, 

2008).  
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Surge, então, o primeiro documento que adquiriu contornos mais significativos, a 

Convenção Internacional sobre a Supressão de Tráfico de Pessoas e da Exploração de 

Outrem, em 1950 (Castilho, 2008).  

Todavia, o instrumento mais importante surge em 2000, intitulado “Protocolo de 

Palermo” e que constitui o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas Contra a 

Criminalidade Organizada Transnacional (PACNUCOT), Relativo à Repressão e à Punição 

do Tráfico de Pessoas, com especial atenção às Mulheres e Crianças (STIC, 2010). O 

Protocolo de Palermo tem como objetivos: prevenir e combater o tráfico de pessoas, com 

atenção especial às mulheres e crianças; proteger e ajudar as vítimas respeitando os Direitos 

Humanos, e promover a cooperação entre os Estados para se conseguir cumprir os objetivos 

(ONU, 2000). 

O Direito Internacional Público, através da Convenção e Protocolo Final para a 

Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (1950), define lenocínio, nos artigos 1.º e 

2.º, como a atividade que consista em aplicar, induzir ou desencaminhar outra pessoa para 

a prática de prostituição, bem como a exploração da atividade sexual de outrem, mesmo com 

o consentimento dessa outra pessoa. 

Por outro lado, o artigo 2.º alarga o conceito de lenocínio a atividades como dirigir, 

financiar, ou facilitar espaço para a prática da prostituição. O Direito da União Europeia, 

através da Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril, relativa 

à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas, garante o 

julgamento dos agentes de crimes cometidos no estrangeiro.  

O ordenamento jurídico anglo-saxónico, por via do Sexual Offences Act (1967), 

designadamente a secção 30 e 31, define lenocínio como sendo uma ofensa caracterizada 

pelo facto de um homem viver, total ou parcialmente, dos proventos da atividade de 

prostituição, conhecendo a origem dos mesmos. A mesma ofensa é alargada às mulheres, por 

via do disposto na secção 32. 

Em Portugal, e em concreto no distrito de Aveiro, que é o distrito sobre o qual a 

recolha de dados para a presente dissertação incide, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

em conjunto com a APAV e a Europol, desmantelou, em junho de 2019, uma “rede europeia 

indiciada por tráfico de seres humanos que se dedicava à exploração sexual de mulheres” 

(Pelarigo, 2019). Desta operação, denominada “El Pibe”, resultaram 8 detidos de 

nacionalidade estrangeira, e resgatadas 25 vítimas (3 das quais menores) todas de 

nacionalidade romena. Os detidos foram indiciados dos crimes de tráfico de seres humanos, 

associação criminosa, lenocínio agravado e branqueamento de capitais. Em declarações 
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públicas o SEF sublinha que para além de operar em Portugal, este grupo operava “noutros 

países de União Europeia, aproveitava-se da vulnerabilidade das vítimas, que muitas vezes 

assenta em famílias desestruturadas, com parcos rendimentos económicos e sem nenhuma ou 

baixa autoestima, com episódios de violência doméstica e consumo de álcool e droga”.  

Nesta dissertação enquadrar-se-ão várias vertentes relativas ao crime de lenocínio que 

vão ser importantes para responder aos objetivos de investigação que infra se expõem: 

1. Definir o crime de lenocínio em Portugal; 

2. Identificar qual o conhecimento da realidade da prostituição pelas instâncias formais; 

3. Perceber a adequação artigo 169.º do CP português à realidade atual; 

4. A perceção sobre a eficiência das entidades policiais no combate ao crime de 

lenocínio; 

5. A necessidade de proteção criminal das vítimas de lenocínio; 

6. As diferenças e semelhanças no enquadramento legal do lenocínio entre os países; 

7. Existência de outros fenómenos criminais conexos ao crime de lenocínio; 

8. As características sociodemográficas das mulheres que são alvo de exploração 

sexual/lenocínio são oriundas de outros países e a caracterização transnacional do 

fenómeno ao nível vitimológico. 

Assim, esta dissertação é composta por vários pontos centrais: enquadramento do 

tráfico de seres humanos em Portugal através da literatura científica e de números 

avançados pelas instâncias formais de controlo social; enquadramento legal nacional e 

internacional do crime de lenocínio e também de tráfico de seres humanos; e, por último, 

o estudo empírico realizado para responder a estas questões, composto por entrevistas 

semiestruturadas a OPC’s, Magistrados, bem como uma análise de processos do Tribunal 

da Comarca de Aveiro relativos ao crime de lenocínio, apresentados sob a forma de 

estatísticas descritivas de caracterização dos intervenientes.  
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1.1 Do tráfico de seres humanos ao lenocínio em Portugal 
 
 

Como suprarreferido, a temática de tráfico de seres humanos tem estado sob a mira 

das discussões internacionais de cariz político, social, científico e legislativo. À luz dos 

diferentes interesses, tem-se dissertado também sobre os fluxos migratórios, sobre a 

necessidade de reformar o sistema de controlo fronteiriço, e até a proteção das vítimas de 

tráfico humano e os direitos fundamentais (Sales e Alencar, 2009). Uma das principiais falhas 

apontadas por Sales e Alencar (2009), no seu trabalho, aponta precisamente para o facto das 

vítimas de tráfico humano serem tratadas como imigrantes ilegais, ignorando os seus direitos 

fundamentais e tratando-as como meros casos de criminalidade organizada e transnacional. 

Este fenómeno está intimamente ligado ao fenómeno do lenocínio, onde grande parte das 

vítimas é oriunda de países estrangeiros, como se irá constatar ao longo desta dissertação. 

As pessoas vulneráveis que são sujeitos passivos do crime de lenocínio provêm 

especialmente de pessoas inativas no mercado de trabalho, que são pouco qualificadas, 

jovens, com pouco nível de escolaridade, ingénuos e com expectativas profissionais e sociais 

irrealistas (Nechita, 2013). De um modo geral, a migração é um fator importante no 

desenvolvimento deste tipo de criminalidade, podendo associá-lo com a globalização e a 

industrialização. Há um padrão na dinâmica da migração, em que uma área específica 

determina o surgimento de sujeitos que querem iniciar um negócio rentável e rápido (por 

exemplo, casas de massagem) ou que são recrutados através de redes já existentes, 

escondidos por trás de empresas aparentemente legais, mas com componentes ilegais (por 

exemplo, boates). Se no início pode parecer ser uma migração legal – em busca de um novo 

trabalho fora do país –, com as futuras vítimas a abandonarem legalmente o seu país de 

origem, transitarem e atingirem o país de destino; quando chegam podem ter sido atraídas 

para um mundo do lenocínio (Nechita, 2013). 

 Em Portugal, o crime de tráfico de seres humanos está previsto pelo artigo 160.º do 

CP e contém uma moldura penal mínima de 1 ano (Art. 160.º, n.ºs 5-7 do CP português) e 

máxima de 12 anos (Art. 160.º, n.º 3 do CP), podendo estas penas serem agravadas até um 

terço nos limites mínimos e máximos, caso coloquem a vida da vítima em perigo, haja 

especial violência que cause danos particularmente graves, tiver sido cometida por um 

funcionário no exercício das suas funções, seja realizado por uma associação criminosa ou 

tiver como resultado o suicídio da vítima (art. 160.º, n.º 4 do CP). Na Figura 1 apresenta-se 

um quadro esquemático para definir este crime.  
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Segundo o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) de 2017, em Portugal 

verificou-se, pelo segundo ano consecutivo, um aumento da população estrangeira residente. 

O relatório refere ainda que houve um aumento na deteção de fraude documental em 4,7% 

face a 2016, sendo que foram detetados 619 documentos de identidade, viagem e residência 

fraudulentos (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 2017), podendo isto ser um indicador da 

existência de criminalidade organizada transnacional que combina a falsificação de 

documentos com tráfico de seres humanos com a finalidade da prática de lenocínio. 

 

 
 

Figura 1 - Quadro esquemático do Artigo 160.º do Código Penal Português - O Tráfico de 
Seres Humanos 

 

Na Figura 2 está visível a evolução da população imigrante em Portugal, de acordo 

com as estatísticas oficiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), onde se demonstra 

o crescente número da população estrangeira que procura Portugal como destino migratório.  
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Figura 2 - Evolução da população Imigrante em Portugal (2010-2017) 

Fonte: https://sefstat.sef.pt/forms/distritos.aspx  (acedido a 15 de maio de 2019) 

 

Neste sentido, e embora exista um esforço contínuo para controlar as fronteiras, sabe-

se também da entrada de vários imigrantes ilegais, que ficam assim fora das estatísticas 

oficiais do SEF1. Assim, existe uma percentagem de imigrantes que está oculta das malhas 

do sistema de controlo formal, e dentro desta pequena percentagem existem inúmeros atores, 

desde potenciais criminosos a vítimas de criminalidade transnacional. Ao nível vitimológico, 

é sabido que entram em Portugal vários cidadãos estrangeiros para exploração laboral ou 

exploração sexual. Quando as vítimas de tráfico são mulheres e crianças, muitas vezes a sua 

finalidade é a prostituição ou venda, e o facilitador atrai muitas vezes as vítimas através do 

engano ou da coação (Kapur e McHale, 2005). A Organização Internacional do Trabalho 

estima que 2,4 milhões de pessoas tenham, em 2004, tenham sido empregues em trabalhos 

forçados (Andees, 2008 citado por Baarda, 2015).  

Em Portugal, o crime de tráfico de pessoas existia plasmado no CP de 1982 e, até à 

reforma de 2007, este tipo legal destinava-se apenas a combater a exploração sexual sendo, 

por isso, incluído no capítulo dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual 

(Pereira, 2018). Atualmente está plasmado no Art. 160º do CP, encontrando-se agora incluído 

no capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal. 

 Contudo, é necessário sublinhar as palavras de Santos et al. (2008) onde os autores 

afirmam que: 

                                                
1 A diferença entre os números reais e os números das estatísticas oficiais são conhecidos pela Criminologia 
como cifras negras e, neste sentido, os imigrantes ilegais fazem parte desta imigração desconhecida pelas 
estatísticas oficiais. 
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Contrariamente a outras áreas de violência contra as mulheres, como é o caso da 

violência doméstica, em que tribunais e polícias têm dados sistematizados, tal não 

acontece relativamente ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. No 

que se refere, por exemplo, às Estatísticas da Justiça, o crime de tráfico é 

estatisticamente tratado juntamente com o de lenocínio, pelo que é difícil perceber 

quais foram efetivamente os casos julgados e condenados por tráfico. Também por 

parte do Ministério Público, não existe, do nosso conhecimento, uma recolha 

sistematizada e centralizada sobre este tipo de criminalidade (p. 79). 

 

Na Figura 3, pode-se constatar a tendência crescente relativamente aos crimes de 

lenocínio e pornografia de menores em Portugal.  

 
Figura 3 - Evolução dos crimes de lenocínio e pornografia de menores em Portugal (2010-
2018) 
Fonte:http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName

=pgmWindow_636939633968923750 (acedido a 15 de maio de 2019) 
 
 

Apesar de não se poder afirmar categoricamente que as atividades de lenocínio estão 

associadas ao tráfico de seres humanos, um dos propósitos desta dissertação é explorar 

também essa possibilidade, sendo que para isso – como se verá no Capítulo 2 desta 

dissertação – foi feito um levantamento de alguns processos de lenocínio, julgados nos 

tribunais judiciais da comarca de Aveiro, onde se constata a existência de elevada prevalência 

(65,6% na amostra desta dissertação) de mulheres estrangeiras vítimas deste crime.  
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As causas mais comuns para entrar nas redes de tráfico humano são a pobreza, o 

desemprego, e falta de oportunidades. As crises políticas e humanitárias fazem deslocar as 

populações, expondo os grupos mais vulneráveis, normalmente mulheres e crianças às redes 

de tráfico e criminalidade organizada, em muitas zonas do mundo menos desenvolvidas 

(Marinova e James, 2012). Esta realidade facilmente as torna um alvo apetecível para as redes 

de tráfico. Na maior parte dos casos, as vítimas querem sair dos seus países de origem e 

conseguir melhores condições de vida no estrangeiro e, devido ao maior controlo das 

fronteiras dos países mais desenvolvidos, são obrigadas a recorrer a formas ilegais de 

emigração, ficando vulneráveis a grupos criminosos que através do engano e simpatia 

prometem ajudá-las, em troco de uma quantia de dinheiro elevada (cf. Aronowitz, 2001; 

Friesendorf, 2009; Laczko & Gramegna, 2003; Newman, 2006; Achaver & Wheaton, 2006; 

Zhang, 2010). 

A título de exemplo, a Figura 4 personifica um também conhecido fenómeno da 

criminologia, o efeito funil, sobre o crime de lenocínio no Tribunal da Comarca de Aveiro 

desde setembro de 2014 a julho de 2019, em que os casos que chegam a condenação são 

cerca de 21,15% dos casos que foram alvo de inquérito, tendo sido objeto de recurso 2 

processos para o Tribunal da Relação do Porto, e um outro interposto para o para Supremo 

Tribunal de Justiça que incidiu para em acórdão cumulatório. Um dos recursos foi interposto 

pelo Ministério Publico, para a Relação do Porto, o qual foi indeferido. O outro recurso foi 

interposto pelo arguido, tendo os Desembargadores negado o provimento e confirmado a 

decisão recorrida. 
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Figura 4 - Efeito "Funil" acerca do Crime de lenocínio no Tribunal da Comarca de Aveiro 
entre os anos 2014-2019. 

Elaboração própria. 

 

Relativamente às perceções dos profissionais da justiça2 face ao crime de lenocínio, 

estes apontam como principais problemas e fatores da ineficácia da sua atividade deficiências 

estruturais ou organizacionais do sistema (Azevedo e Vasconcellos, 2011; Matos, Gonçalves 

e Maia, 2017).  

Em Portugal, os profissionais de justiça acreditam que para melhorar a estrutura e 

organização da resposta judicial ao tráfico de pessoas e lenocínio é necessária a alocação de 

mais recursos, a implementação de equipas mistas, que agreguem não só agentes de 

diferentes forças e serviços de segurança, como magistrados que trabalhem em proximidade 

com estas equipas; treino especializado voltado para as especificidades da realidade que se 

pretende investigar; medidas facilitadoras da cooperação, quer ao nível interno quer ao nível 

externo e ainda uma melhor distribuição de competências de investigação (Matos et al., 

2017). 

Quantos às práticas de investigação criminal, são referidos vários aspetos pelos 

profissionais. Um dos aspetos salientados relaciona-se com os modelos ou esquemas de 

                                                
2 Concretamente os OPC, juízes e magistrados do MP - atores chave da prossecução criminal. 
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recolha e registo da informação criminal que, segundo os investigadores da área do tráfico 

humano e lenocínio, podem melhorar a eficácia da investigação criminal, conforme o tipo de 

crime que se esteja a investigar (Farrel et al., 2016).  

Relativamente à lei, de acordo com as perceções de todos os atores de controlo formal, 

esta é vista como fator de diminuição da sua confiança no sistema da justiça (Terpstra e Kort, 

2016). De facto, a estrutura legal é percecionada como sendo responsável pela falta de 

agilidade ou celeridade da atividade judiciária, e este fenómeno ocorre porque, na opinião 

dos delegados, as diligências de investigação têm que passar pelo controlo do juiz, o que para 

ser validado pode levar demasiado tempo, comprometendo o êxito da investigação criminal 

(Azevedo e Vasconcellos, 2011). 

No contexto português, relativamente ao crime de lenocínio e de tráfico de seres 

humanos, também foram encontrados alguns fatores legais dificultadores da investigação 

criminal, nomeadamente, a redundância legal. Relativamente a esta dificuldade existem 

diferentes crimes constituídos pelos mesmos elementos objetivos, o que gera uma múltipla 

criminalização do mesmo comportamento. Em relação a esses elementos objetivos critica-se 

o facto de os elementos serem conceitos difusos, como por exemplo o conceito de “especial 

vulnerabilidade”. Por outro lado, critica-se a dispersão do regime jurídico por vários 

diplomas legais, que dificulta a articulação e o avanço do processo criminal (Matos et al, 

2017). 

A adequação das sanções também é um aspeto analisado por autores que concluem 

que essa adequação das sanções aplicadas pela prática de crimes de fraude está relacionada 

com a quantidade de recursos postos à disposição das instituições de controlo social, bem 

como a medida concreta da sanção (Holtfreter et al., 2008). 

Neste sentido, a presente dissertação pretende caracterizar o crime de lenocínio ao 

nível do seu enquadramento legal nacional e internacional, bem como em termos ilustrativos 

caracterizar as vítimas e ofensores do crime de lenocínio ao nível sociodemográfico e, por 

fim, captar as perspetivas dos atores do sistema de controlo social formal acerca do fenómeno 

de lenocínio, a sua extensão e uma reflexão legal e da investigação criminal.  
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2 O lenocínio. Caracterização do fenómeno e seu enquadramento de Direito 
Internacional e de Direito Comparado 

 

2.1 Definição e Origens 
 

 
O conceito de lenocínio tem na sua origem acordos que regulavam o “comércio de 

escravos” que culminaram na sua supressão, assinados por vários Estados em 1902, 1904 e 

1910. Cerca de vinte anos mais tarde, em 1933, foi assinada uma nova Convenção em 

Genebra contra o tráfico de Pessoas, que não reconheceu a possibilidade de consentimento 

da (presumida) vítima em ser escravizada (Zeegers e Althoff, 2015).  

Em 1949, foi criminalizado o arrendamento de casas e quartos com o propósito de serem 

usados para a prostituição, bem como a atividade daqueles que cooperassem com a mesma. 

Dos vários possíveis colaboradores, temos a figura do explorador que é caracterizado como 

sendo alguém que não se importa que a pessoa seja explorada ou não na prostituição (Zeegers 

e Althoff, 2015).  

Na política de circulação de estrangeiros e de migração, na primeira metade dessa década, 

as leis sobre prostituição dos diferentes países europeus foram minuciosamente analisadas e 

reformuladas. Essa reformulação teve lugar no marco das pressões e disposições legais da 

União Europeia no que tange à repressão da migração irregular e ao tráfico internacional de 

pessoas. 

Danna (2007) analisa historicamente o conteúdo legal relativo à prostituição com base 

em três abordagens ideológicas diferentes: o regulacionismo, o abolicionismo e o 

proibicionismo (Danna, 2007). Por sua vez Hindle, K., Barnett, L. & Casavant, L. (2005) 

definem outros dois conceitos, o neo-regulacionismo e o neo-proibicionismo.  

Começando pelo proibicionismo, este defende a abolição de qualquer forma de 

prostituição e a sua criminalização3. Por sua vez, o regulacionismo contempla a prostituição 

como um mal a ser limitado e gerido. De acordo com esta perspetiva, a prostituição é “uma 

realidade inegável e funcional, que contribui para preservar a ordem na família tradicional e 

na sociedade «bem-pensante»” (Wigdor e Artazo, 2017, p. 122). Assim, tendo em conta que 

                                                
3 Neste sentido, também, Diniz (2015), fala das cinco abordagens legais (regulacionismo, abolicionismo, 
proibicionismo, neo-regulacionismo e neo-proibicionismo) à prostituição, e segundo o seu estudo, apenas 
a legislação relativa à prática e exploração da prostituição dita voluntária, e não voluntária e forçada será 
considerada tráfico de pessoas. 
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se presume uma atividade normal, funcional e histórica, que não se pode erradicar, a 

regulamentação seria um passo necessário. Posto isto, as regulamentações que se avançam 

de acordo com esta perspetiva são: 1) o exercício da prostituição em local fechado e oculto 

da sociedade (e.g. bordéis) e 2) o controlo sanitário obrigatório da prostituta a fim de exercer 

controlo das doenças venéreas (Wigdor e Artazo, 2017).  

Já o abolicionismo consiste na recusa moral da prostituição, que defende como 

degradante para as mulheres e que se enquadra como uma manifestação da opressão 

masculina. Em suma, os abolicionistas opõem-se a que a prostituição seja regulada porque 

consideram que esta 

 

“Valida relações hetero-patriarcais, reproduzindo um modelo assimétrico onde os 

homens heterossexuais dominam o resto dos sujeitos e prostitutas. Ao regulá-lo e, 

assim, legitimá-lo, torna-se um dispositivo para o controle patriarcal e de sujeição 

da sexualidade legalizada. Portanto, eles consideram que se nós regulamentarmos a 

prostituição, se nós legislarmos para ser um trabalho, se a integrarmos na economia 

de mercado legal, estamos a comunicar que é uma alternativa saudável para 

mulheres e sujeitos que vendem sexo. (…) Estamos a aceitar que a prostituição é o 

destino de trabalho das mulheres pobres, dos e das imigrantes; e dos/as sujeitos/as 

que não respondem à matriz hetero-sexista” (Wigdor e Artazo, 2017, pp. 125-126).  

  

Recuperando a preocupação com o bem-estar das pessoas que praticam atos de 

prostituição, o neo-regulacionismo pretende regular a prostituição sem condenar moralmente 

a atividade e os seus atores nos seus textos legislativos (Diniz, 2015). 

Em sentido contrário, o neo-proibicionismo confina o âmbito da proibição apenas à 

procura do sexo, ou seja, visa apenas a pessoa que procura a prestação de serviços de cariz 

sexual (Danna, 2007). Por conseguinte, os neo-abolicionistas, sempre que defendem a 

descriminalização das e dos prostitutos, incitam a oligarquia a criminalizar a atividade dos 

clientes e dos proxenetas. Já Rand (2015) aponta para a realidade de homens e mulheres que 

trabalham nas ruas de noite, que vivem expostos ao perigo constantemente, onde 

efetivamente são sexualmente explorados, assediados e agredidos pelos seus clientes e vivem 

o pesadelo de serem apanhados por um serial killer. 

A confluência de todos estes fatores traduz-se na efetivação de práticas sexuais a troco 

de dinheiro ou outro tipo de recompensas.  
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Sendo um dos objetivos da presente dissertação perceber as perspetivas dos órgãos de 

polícia criminal e dos magistrados acerca do crime de lenocínio, é importante perceber quais 

são os atores envolvidos, bem como os locais apontados pela literatura como os mais 

proeminentes para a prática desta atividade. Uma vez que o objetivo central é perceber o 

fenómeno na sua globalidade e apontar algumas críticas à forma como é investigado e obtida 

a prova que condiciona o decorrer de todo o processo, é relevante comparar a literatura com 

as perceções e perceber o que é feito e o que pode ser melhorado.  

 

2.2 Os atores e os locais 
 

2.2.1 A prostituta 
 

O termo prostituta é derivado do latim prostituere cujo significado se traduz em: 

«apresentar à vista; pôr à venda» (Rocha, & Dias, T. M. (2013). A prostituta é, na atualidade, 

definida como alguém que troca favores sexuais por dinheiro, drogas ou outros (Overall, 

1992, citado por Dalla, 2002) e pode contemplar vários tipos de trabalho e vários contextos, 

desde o acompanhamento de luxo à prostituição de rua, passando pelas casas de strip (Dallas, 

2002).  

O enfoque dos estudos recentes sobre a prostituição é bastante centrado no abuso de 

substância (intravenosa) e em comportamentos de risco, como o uso do preservativo e a 

consciência sobre doenças sexualmente transmissíveis (Dallas, 2002).   

A entrada e permanência na prostituição é resultado da combinação de múltiplos fatores 

pessoais e contextuais interdependentes (Dallas, 2002). Alguns dos motivos pelos quais as 

mulheres, em particular as adolescentes, são seduzidas pelos proxenetas a entram no mundo 

da prostituição, são: o amor, a dívida, as adições, o poder físico e a autoridade (Kennedy, 

Klein, Bristowe, Cooper, & Yuille, 2007). Isto significa que existem adolescentes que 

enveredam pelo caminho da prostituição encaminhadas pelos próprios namorados (Kennedy 

et al., 2007). No estudo realizado por Kennedy e colegas (2007), os investigadores 

entrevistaram 32 prostitutas, com idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos (M= 34,5; 

SD = 7), que reportam ter iniciado a prostituição com uma média de 21,3 anos sendo que o 

intervalo de início estava compreendido entre os 10 e os 45 anos de idade. Neste estudo foram 

questionadas sobre quem as tinha introduzido no mundo da prostituição de rua e as respostas 

foram classificadas em 9 categorias que se representam na Figura 5. 
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Figura 5 - Diferentes razões que levam as mulheres a entrar na prostituição 

(Adaptado de Kennedy, Klein, Bristowe, Cooper, & Yuille, 2007) 

 

Se os fatores contextuais têm o poder de afetar significativamente o desenvolvimento 

individual (Dallas, 2002), e muitas vezes estas são “obrigadas a submeter-se a todas as 

práticas sexuais desejadas pelos clientes, a não usar preservativo, a ter relações sexuais 

quando estão menstruadas e grávidas e a fazer abortos sem anestesia” (Santos, 2008, p.46), 

as consequências desenvolvimentais da prostituta são hediondas e cruéis. O estudo de Farley 

et al. (2004) ilustra as consequências nefastas que a exploração sexual tem na vida das 

mulheres exploradas. Os autores entrevistaram 475 pessoas (homens, mulheres e 

transgénero) que se prostituíam em cinco diferentes países (África do Sul, Tailândia, Turquia, 

Zâmbia e Estados Unidos da América) e perceberam que a violência é um fenómeno 

marcante e recorrente nesta atividade. Dos entrevistados, 73% reportaram agressão física, 

62% reportaram violações (e destes, 46% reportaram ter sido violados mais de 5 vezes), 67% 

cumprem os critérios de diagnóstico de stress pós-traumático e 92% disseram que queriam 

abandonar a prostituição (Farley et al., 2004). Estes autores debateram-se também com 

alguns problemas amostrais, uma vez que os proxenetas/namorados (EUA), os responsáveis 

de bordéis (Turquia) ou as mulheres mais velhas contratadas para guardar as prostitutas 

(Tailândia) obstruíam o acesso à amostra (Farley et al., 2004).  

Para além de todos os problemas de violência e violações, e talvez como forma de 

escapar daquela realidade momentaneamente, 52% dos entrevistados revelam problemas de 
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adição ao álcool e 45% revelam problemas de dependência de drogas (Farley et al., 2004). 

Graham, Rawlings e Rigsby (1995) descrevem também as consequências psicológicas de 

entrar na prostituição, nomeadamente o Síndrome de Estocolmo4 que é útil para explicar o 

apego emocional entre as vítimas e os seus proxenetas. Esta síndrome está presente neste tipo 

de relações porque o proxeneta detém poder de “vida ou morte” sobre a vítima, e qualquer 

pequeno gesto de bondade – ainda que seja dissimulado – é altamente agradecido e 

valorizado.  

Assim, a literatura científica revela que existem vários aspetos a ser considerados 

relativamente à prostituta, para além da prostituição, sendo múltiplos os focos a ter em 

consideração especialmente ao nível vitimológico e da trajetória de vida.  

 

2.2.2 O proxeneta 
 

 

O lenocínio ou proxenetismo (pimping), tem sido objeto de estudo da ciência, sendo 

vários os autores que se debruçaram sobre a sua questão conceptual. Neste sentido, a 

literatura que se dedica a estudar as diferentes conceções de lenocínio e proxeneta divide-se 

em duas posições: uma delas, assenta em argumentos que realçam problemas como a 

exploração e objetificação das mulheres e que defende que a prostituição deve ser 

considerada ilegal, promovendo uma visão demoníaca da figura do proxeneta; a outra, por 

outro lado, foca-se na ideia de prostituição como atividade laboral e legítima, que deveria ser 

descriminalizada e legalizada (Davis, 2013). 

Etimologicamente, a palavra «proxeneta» tem origem grega no termo proxenetés, e no 

latim proxeneta e significa «pessoa que recebe rendimentos através da prostituição de 

outrem»5. Quanto ao seu equivalente inglês, é difícil localizar na história a origem 

etimológica do termo pimp. Sheidlower (2008 cit. in Davis, 2013) refere que a palavra 

apareceu na língua inglesa por volta de 1600 e o seu significado remetia para “uma pessoa 

que arranjava oportunidades para relações sexuais com uma prostituta”. 

A palavra surge na literatura académica americana por volta de 1930 (Davis, 2013), e de 

acordo com Reitman (1937) o proxeneta é aquele que beneficia da totalidade ou de parte dos 

proventos adquiridos por uma mulher que vendeu o seu corpo. 

                                                
4 O Síndrome de Estocolmo é uma estratégia psicológica de adaptação ao cativeiro em que a pessoa passa 
a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade perante o seu agressor.  
5 https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/proxeneta  
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Segundo O’Connell Davidson (1998), proxeneta é 

um indivíduo que desempenha um papel ativo e identificável na reprodução diária 

da prostituição de uma ou mais pessoas, bem como as atividades realizadas em busca 

desse fim. Proxenetismo pode, portanto, envolver (...) atividades que equivalem a 

pouco mais que extorsão sistemática (citado por O’Connell Davidson (1998), 

De forma semelhante e mais recentemente, Williamson e Baker (2009) partem da 

seguinte definição: é proxeneta aquele que tem diversas mulheres a trabalhar para si ao 

mesmo tempo, controlando as mesmas através de violência física e verbal, lucrando através 

dos ganhos que provêm da prostituição dessas mesmas mulheres. 

O proxenetismo é, geralmente, associado a uma atividade masculina. No entanto há 

também mulheres que desempenham este papel de gestão de prostitutas e prostitutos e, 

embora isto se saiba, não são tão percecionadas como proxenetas (May et al., 2000). Porém, 

todas as pessoas que detenham benefício de uma atividade de prostituição de outros e 

controlem – física, económica ou emocionalmente – essas atividades e/ou pessoas, são 

consideradas proxenetas.  

Como já foi acima mencionado, muitas vezes os proxenetas exercem violência constante 

com diversas finalidades, nomeadamente, para manter obediência por parte da prostituta, 

como castigo, ou por mera obtenção de satisfação (Farley et al. 2004; Farr, 2004; Santos et 

al., 2008). Geralmente este tipo de violência serve de “aviso” para outras mulheres na mesma 

situação, sendo muitas vezes aplicada em frente às mesmas com o objetivo de as intimidar. 

É ainda comum que – no caso do trabalhador sexual imigrante – lhes retenham os passaportes 

para que não possam fugir, que sejam obrigados a pagar a sua viagem, o alojamento, a 

alimentação e o pagamento de multas advindas da violação de regras impostas por parte do 

explorador (e.g. recusa de práticas sexuais, por engordarem, etc…) (Farr, 2004).  

Os proxenetas/donos de bordéis, ou qualquer ator que detenha poder e lucro com a 

atividade da prostituta, obrigam-nas ainda a aceitar todas as práticas sexuais desejadas pelos 

homens (clientes), inclusive relações sexuais sem preservativo, relações sexuais quando estão 

menstruadas ou grávidas, abortar, atender entre 20-30 clientes por dia, etc. (Aghatise, 2004).  

Em suma, os proxenetas são vistos como economicamente ativos de uma subclasse 

empresarial – a gestão da prostituta, da clientela e dos seus ganhos – e são, geralmente, 

retratados como arrogantes, violentos, cruéis e calculistas (Smith e Christou, 2012).  
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2.2.3 O Local da Prostituição 
 

A prostituição pode acontecer em vários locais, desde a rua aos apartamentos, passando 

por automóveis, vários são os locais onde a troca de sexo por dinheiro pode ocorrer (Santos 

et al., 2008). Pese embora haja várias prostitutas de rua, este local (ruas, parques públicos, 

estradas, etc.) é predileto de mulheres mais velhas, de menor estrato social e educacional e 

tem associado um maior risco (Santos et al., 2008).  

Relativamente aos bares de alterne e clubes, existe uma maior diversidade. É também 

dentro destes locais que existe uma maior diversidade de estilos, isto é, existem bares mais 

voltados para a classe média-alta, cujos padrões de beleza estão criteriosamente selecionados; 

existem outros cujo público-alvo é de classe mais baixa, onde os critérios se aproximam à 

prostituição de rua (Santos et al., 2008). Geralmente, “tal como na prostituição em clubes e 

bares, as mulheres que se prostituem em apartamentos, são jovens adultas, com idades 

compreendidas entre os 25 e os 35 anos” (Santos et. al, 2008, p. 106). 

 

2.2.4 A polícia 
 

A perceção da polícia acerca do crime de lenocínio é particularmente interessante do 

ponto de vista académico e social. Dado que é a polícia que aplica as leis em vigor, a sua 

opinião é importante para uma aplicação justa e rigorosa (Aveni., & Gonçalves, E. S. (2018). 

Um dos únicos estudos acerca destas perceções é o estudo de Wilson, Cullen, Latessa e 

Wills (1985), onde através de um inquérito passado a um pequeno departamento suburbano 

de polícia nos Estados Unidos da América, tencionavam perceber as atitudes relativas aos 

crimes de origem lasciva e a punibilidade geral destes crimes. As respostas apontaram no 

sentido da desvalorização da prostituição, não requerendo este tipo de práticas uma atenção 

imediata por parte da polícia. Contudo, a esmagadora maioria dos agentes concordaram que 

estes levariam a crimes mais gravosos (Wilson et al., 1985). Ainda neste estudo, 

aproximadamente 75% dos agentes policiais reportaram que aqueles que promovem a 

prostituição – os proxenetas – merecem prisão.   

Em Portugal, os profissionais de justiça acreditam que para melhorar a estrutura e 

organização da resposta judicial ao tráfico de pessoas e lenocínio é necessária a alocação de 

mais recursos, a implementação de equipas mistas, que agreguem não só agentes de 

diferentes forças policiais e serviços de segurança como magistrados que trabalhem em 

proximidade com estas equipas; treino especializado voltado para as especificidades da 
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realidade que se pretende investigar; medidas facilitadoras de cooperação, quer ao nível 

interno quer ao nível externo e ainda uma melhor distribuição de competências de 

investigação (Matos et al., 2017). Quanto às práticas, são referidos vários aspetos pelos 

profissionais. Um dos aspetos salientados relaciona-se com os modelos de recolha e registo 

da informação criminal que, segundo os investigadores da área do Tráfico Humano e/ou 

lenocínio, pode melhorar a eficácia da investigação criminal, conforme o tipo de crime que 

se esteja a investigar (Farrel et al., 2016). 

Por outro lado, é dada grande importância às técnicas de entrevista, uma vez que o tempo 

de que os investigadores dispõem é legalmente limitado (Terpstra & Kort, 2016). Para a 

condução de entrevistas produtivas defendem os agentes que é essencial partir para a mesma 

já na posse de infirmação relevante relativamente aos fatos investigados, planear a mesma 

cuidadosamente e possuir boas competências de comunicação (Cherryman e Bull, 2001). 

Para além das entrevistas, são postos em evidência outros aspetos relacionados com a prática 

policial de investigação, nomeadamente a utilização de meios de obtenção de prova mais 

adequados a realidade que se investiga, por oposição aos métodos tradicionais e a adoção de 

uma postura proactiva, em vez de reativa (Matos et al., 2017). Relativamente à lei, de acordo 

com as perceções de polícias e magistrados, quer procuradores quer juízes, é vista como um 

fator de diminuição da sua confiança no sistema da justiça (Terpstra e Kort, 2016). 

Consideram os investigadores que as principais fragilidades do sistema de justiça holandês 

residem no regime jurídico da prova, da detenção pré-sentença e nas sanções aplicadas. O 

regime jurídico probatório é visto como demasiadamente exigente no que respeita à 

demonstração da verdade dos factos, o regime jurídico da detenção pré-sentença, visto como 

insuficiente na medida em que não dá aos investigadores tempo suficiente para interrogar os 

suspeitos e as sanções penais aplicadas são vistas como brandas e curtas, raramente logrando 

a finalidade ressocializadora e dissuasora (Terpstra & Kort, 2016). De facto, a estrutura legal 

é percecionada como sendo responsável pela falta de agilidade ou celeridade que carateriza 

a atividade judiciária. Este fenómeno ocorre porque, na opinião dos delegados, as diligências 

de investigação têm que passar pelo controlo do juiz, o que para ser validado pode levar 

demasiado tempo, comprometendo o êxito da investigação criminal (Azevedo e 

Vasconcellos, 2011). No contexto português, relativamente ao crime de lenocínio e de tráfico 

de seres humanos, também foram encontrados alguns fatores legais dificultadores da 

investigação criminal, nomeadamente a redundância legal, que consiste na existência de 

diferentes crimes constituídos pelos mesmos elementos objetivos, o que no fundo gera uma 

múltipla criminalização do mesmo comportamento. Em relação a esses elementos objetivos 
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critica-se o facto de os mesmos elementos subjetivos (conceitos difusos), por exemplo o 

conceito de “especial vulnerabilidade”. Por outro lado, critica-se a dispersão do regime 

jurídico por vários diplomas legais (Matos et al, 2017). A adequação das sanções também é 

um aspeto analisado por outros autores que concluem que a aplicação das mesmas pela 

prática de crimes de fraude está relacionada com a quantidade de recursos postos à disposição 

das instituições de controlo social, bem como a medida concreta da sanção (Holtfreter et 

al.,2008). 

 

2.2.4.1 A competência e a articulação das várias polícias em Portugal 
 

A investigação do crime de lenocínio obriga à articulação de vários órgãos de polícia 

criminal. Este facto, associado à atual situação de falta de coordenação de Investigação 

Criminal entre as várias polícias e de défice de troca de informação/investigação dificulta a 

perseguição deste tipo de crimes.  

De acordo com a Lei Orgânica da Investigação Criminal (LOIC), especificamente no 

artº7. Nº3 al. a) e 4 als. b) e c), cabe à polícia judiciária a investigação criminal, encontrando-

se a mesma no âmbito da sua reserva relativa de competência para a investigação. 

Relativamente ao nº3 a investigação pode ser atribuída à Polícia de Segurança Pública (PSP) 

ou à Guarda Nacional Republicana (GNR), caso a autoridade Judiciária considere tal mais 

vantajoso para o bom decorrer da investigação. Quanto ao nº 4, a competência pode ser 

atribuída ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sendo a investigação entregue à Polícia 

Judiciária (PJ), sempre que tal não interfira com as competências do Serviço Estrangeiro e 

Fronteiras (SEF). 

É a própria lei que permite que vários Órgãos de Polícia Criminal se arroguem 

competentes para investigar este fenómeno. Efetivamente no âmbito do inquérito, o CPP no 

nº 1 do seu artigo 262º, define que este “compreende o conjunto de diligências que visam 

investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e 

descobrir e recolher as provas, à decisão sobre a acusação, ou seja, a investigação criminal”. 

Assim sendo é uma atividade de natureza judiciaria, que opera exclusivamente dentro do 

sistema de justiça, sempre no âmbito de um processo judicial concreto ou de modo a visar 

diretamente a sua instauração (Braz, 2010). O aumento da mobilidade geográfica e a 

transnacional idade que caracterizam as modernas expressões de criminalidade, conferem a 

este item uma acrescida relevância (Braz, 2010).  
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O tempo constitui, na maioria das situações, um elemento indispensável ao 

esclarecimento dos factos e à produção da prova. Também em matéria de gestão e de 

planeamento operacional o fator tempo tem uma relevância decisiva (Braz, 2010). A escolha 

do melhor agir é, provavelmente, a principal (e mais difícil) variável que a investigação 

criminal comporta no plano tático e operacional. Um dos princípios que garantem o sucesso 

da investigação criminal é o princípio da urgência ou do imediatismo. Na maioria das 

situações que se apresentam, a investigação criminal deve atuar imediatamente ou com 

elevado grau de urgência e prontidão, de modo a satisfazer estas necessidades no plano 

orgânico-funcional (Braz, 2010, p. 67). Devem dispor de serviços permanentes de piquete 

e/ou prevenção, com capacidade de projeção imediata de meios operacionais, de polícia 

técnica, de polícia científica, capazes de intervir em tempo útil em qualquer ponto da sua área 

de competência territorial (Braz, 2010). Parafraseando a célebre máxima de Sun Tzun “se 

não conhecermos o inimigo, nunca o conseguiremos vencer” - Estratégia militar Sun Tzun 

(544-495 a.C.), autor da obra de referência “A arte da Guerra” (Abreu & Paulo, 1994). 

 

2.3 Enquadramento legal nacional e internacional 
 
2.3.1 O lenocínio no ordenamento jurídico Português  
 

Num passado recente, o lenocínio encontrava-se previsto no Código Penal de 1982 

no Art. 215.º, inserido no capítulo intitulado “Dos crimes contra os Fundamentos Ético-

Sociais da Vida Social”. Naquele instrumento legal, o lenocínio era visto como fomentação 

ou facilitação da “prática de atos contrários ao pudor ou à moralidade sexual ou de 

prostituição” (Oliveira, 2017). Em 1995, através do DL n.º 48/95, de 15 de março, o crime 

de lenocínio passa a materializar-se no Art. 170.º: 

 

“1 - Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou 

facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição ou a prática de atos sexuais de 

relevo, explorando situações de abandono ou de necessidade económica, é punido 

com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. 

2 - Se o agente usar de violência, ameaça grave, ardil ou manobra fraudulenta, ou se 

aproveitar de incapacidade psíquica da vítima, é punido com pena de prisão de 1 a 8 

anos.”. 
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Assim, à época, o que a lei pretendia tutelar seria a liberdade e autodeterminação 

sexual. Três anos volvidos, existe uma nova alteração legislativa a 2 de setembro de 1998. O 

art. 170.º, n.º 1 é reformulado retirando do nº1 a parte “explorando situações de abandono ou 

de necessidade económica”, alargando, assim, a abrangência da tutela. Assim, o art. 170.º, 

n.º 1 passou a ler-se como se transcreve: 

  

“1 - Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou 

facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição ou a prática de atos sexuais de 

relevo é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos.” 

A Lei n.º 99/2001, de 25 de agosto, define no artigo 169.º do Código Penal o Crime 

de Tráfico de Pessoas, que postula que: 

 

Quem, por meio de violência, ameaça grave, ardil, manobra fraudulenta, abuso de 

autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica ou de 

trabalho, ou aproveitando qualquer situação de especial vulnerabilidade, aliciar, 

transportar, proceder ao alojamento ou acolhimento de pessoa, ou propiciar as 

condições para a prática por essa pessoa, em país estrangeiro, de prostituição ou de 

atos sexuais de relevo, é punido com prisão de 2 a 8 anos. 

 

Mais, reformula novamente o art. 170.º, desta vez o n.º 2, acrescentando situações de 

qualificação.  

 

Art. 170.º, n.º 2 - Se o agente usar de violência, ameaça grave, ardil, manobra 

fraudulenta, de abuso de autoridade resultante de uma relação de dependência 

hierárquica, económica ou de trabalho, ou se aproveitar de incapacidade psíquica 

da vítima ou de qualquer outra situação de especial vulnerabilidade, é punido com 

pena de prisão de 1 a 8 anos. 

 

A última alteração legislativa relativamente ao crime de lenocínio ocorreu em 2007 

com a Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro. Nesta alteração o crime de lenocínio passa a estar 

previsto no art. 169.º, de acordo com o seguinte texto legal:  
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1 - Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou 

facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição é punido com pena de prisão de 

6 meses a 5 anos. 

2 - Se o agente cometer o crime previsto no número anterior: 

a) Por meio de violência ou ameaça grave; 

b) Através de ardil ou manobra fraudulenta; 

c) Com abuso de autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou curatela, 

ou de dependência hierárquica, económica ou de trabalho; ou 

d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial 

vulnerabilidade da vítima; 

é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.”. 

 

 

 

 Sobre o atual enquadramento legal do crime de lenocínio existem várias 

interpretações e tentativas de o caracterizar como inconstitucional por violação do art. 18.º, 

n.º 2 da CRP, pois entendem alguns que a lei não tutela a bem jurídica liberdade sexual, mas 

sim moralidade sexual, segundo o acórdão do TRP de 20-06-2017, processo nº 

28/14.3ZRPRT.P16 (doravante referenciado como “Acórdão TRP n.º 37/2017”). De acordo 

com o referido aresto, esta questão tem vindo a ser amplamente debatida no TC e, geralmente, 

aquele Tribunal rejeita a tese da inconstitucionalidade. Na opinião de Maria Fernanda Palma, 

a norma do antigo art. 170.º, n. º 1 está fundamentada histórica e culturalmente nas análises 

sobre a sociedade segundo a qual “as situações de prostituição relativamente às quais existe 

um aproveitamento económico por terceiros são situações cujo significado é o da exploração 

da pessoa prostituída”.  

 

 

 

 

 

                                                
6 Acórdão do TRP sobre a Inconstitucionalidade do art. 169.º, nº1. 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8549bd955926c58780258160004a9950
?OpenDocument Acedido em 3 de julho de 2019.  
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Assim, tem-se que esta perspetiva não resulta de preconceitos morais, mas é assente na 

dignidade da pessoa humana. Acrescenta ainda que a intervenção do Direito Penal não coloca 

em causa qualquer aspeto da liberdade de consciência pois 

 

 

“ainda que se entenda que a prostituição possa ser, num certo sentido, uma 

expressão da livre disponibilidade da sexualidade individual, o certo é que o 

aproveitamento económico por terceiros não deixa de poder exprimir já uma 

interferência, que comporta riscos intoleráveis, dados os contextos sociais da 

prostituição, na autonomia e liberdade do agente que se prostitui (colocando-o em 

perigo), na medida em que corresponda à utilização de uma dimensão 

especificamente íntima do outro não para os fins dele próprio, mas para fins de 

terceiros.” 

 

 

 Alude-se também no Acórdão TRP n.º 37/2017 à realidade sociológica da 

prostituição, concluindo-se que este está intrinsecamente ligada a várias formas de 

vulnerabilidade que chocam com os princípios de autonomia, reafirmando a deficitária 

realidade do modelo liberalista, cuja ênfase se encerra na escolha individual. Ora, este 

enfoque na liberdade individual é manifestamente insuficiente, uma vez que a dinâmica neste 

tipo de atividade é condicionada por vários fatores, nomeadamente os da procura de serviços 

por parte da clientela. Ilustre-se  

 

“os homens adultos não tendem a comprar serviços sexuais tanto a outros adultos, 

como a rapazes adolescentes, que as mulheres não são normalmente consumidoras 

destes serviços, que as pessoas pobres não compram estes serviços a pessoas ricas e 

que as pessoas jovens não compram estes serviços a pessoas mais velhas” (Matthews, 

2007, p. 33 citado em Acórdão TRP n.º 37/2017).  
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2.3.2 Instrumentos de Direito Internacional 
 

O Protocolo de Palermo7 assinala a extinção da corrente abolicionista, que foi elaborado 

em 2000, promulgado pela Decisão do Conselho, de 24 de julho de 2006, em nome da União 

Europeia, relativo à prevenção, e à punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e 

crianças, adicional à Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade organizada 

translacional8. 

Observando as fontes legais que se ocupam da definição de lenocínio, encontramos o 

Direito Internacional, acompanhado pelas várias abordagens nacionais, isto é, nos seus 

Códigos Penais. Salientamos os regimes jurídicos anglo-saxónico, português, brasileiro, 

espanhol, francês, alemão, entre outros. Iremos agora visualizar de modo geral cada um, para 

que, no final deste capítulo, consigamos obter uma imagem mais ou menos comparativa, que 

nos forneça um entendimento, pelo menos a nível europeu, de como a questão é abordada.  

O Direito Internacional, através da Convenção e Protocolo Final para a Repressão do 

Tráfico de Pessoas e do Lenocínio (1950), define lenocínio, nos artigos 1º e 2º, como a 

atividade que consiste em aplicar, induzir ou desencaminhar outra pessoa para a prática de 

prostituição, bem como a exploração da atividade sexual de outrem, mesmo com o 

consentimento dessa outra pessoa. Por outro lado, o artigo segundo alarga o conceito de 

lenocínio a atividades como dirigir, financiar, ou facilitar espaço para a prática de 

prostituição. 

O Direito da União Europeia, através da Diretiva 2011/36/EU do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 5 de abril, relativa à prevenção e luta contra o Tráfico de seres humanos e à 

proteção das vítimas, aproxima a legislação e as penas nacionais, garantindo o julgamento 

dos agentes de crimes cometidos no estrangeiro. 

                                                
7 A decisão do conselho de 24 de julho de 2006, aprovou o Protocolo de Palermo Relembrando a Resolução 
53/111 da Assembleia Geral, de 9 de dezembro de 1998, na qual a Assembleia decidiu criar um comité 
intergovernamental especial, de composição aberta, para elaborar uma convenção internacional global 
contra a criminalidade organizada transnacional e examinar a possibilidade de elaborar, designadamente, 
um instrumento internacional de luta contra o tráfico de mulheres e de crianças.  
8 Convencidos de que para prevenir e combater este tipo de criminalidade será útil completar a Convenção 
das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional com um instrumento internacional 
destinado a prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, Acordaram 
no seguinte: «Artigo 1º. Relação com a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada 
Transnacional 1. O presente Protocolo completa a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional e deverá ser interpretado em conjunto com a Convenção. 2. As disposições da 
Convenção deverão aplicar-se “mutandis” ao presente Protocolo, salvo se no mesmo se dispuser o 
contrário. 3. As infrações estabelecidas em conformidade com o artigo 5º do presente Protocolo deverão 
ser consideradas infrações estabelecidas em conformidade com a Convenção.». 
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O Regulamento da União Europeia (UE) 2016/399, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 9 de março de 2016, estabelece o código da União relativo ao regime de 

passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen). 

O Ordenamento jurídico anglo-saxónico, por via do Sexual Offences Act (1967), 

designadamente a secção 30 e 31, define lenocínio como sendo uma ofensa caracterizada 

pelo facto de um homem viver, total ou parcialmente, dos proventos da atividade de 

prostituição, conhecendo a origem dos mesmos. A mesma ofensa é alargada às mulheres, por 

via do disposto na secção 32. 

 

2.3.3 Ordenamento jurídico do Brasil 
 

O ordenamento jurídico brasileiro define, no Artigo 228.º do Código Penal [(Decreto- 

Lei nº 2848 de 07.12.1940, alterado pela Lei nº 9777 em 26/12/98)," 1998)], o crime de 

rufianismo, que não obstante a diferente semântica, constitui como elementos essenciais, o 

“proveito da prostituição alheia, participando diretamente nos seus lucros, ou fazendo-se 

sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça”.  

Num estudo realizado no Brasil em 2014, onde se fez a análise de conteúdo de 22 

entrevistas realizadas com travestis que se dedicam à atividade de comércio sexual, para além 

de 7 entrevistas com pessoas pertencentes a ONG’s que contemplam esse grupo de travestis. 

Evidenciou-se que a fluidez de conhecimento de grupo, faz-se a partir de vários atores 

sociais, constituída através de relações que se estabelecem entre travestis, ONG’s e 

proprietários de pensões para travestis, a partir de paradoxos e complementaridades entre 

atividades legais e ilegais. A multidisciplinariedade do fenómeno (rufianismo) evidencia a 

posição móvel e indeterminada das relações, superando a noção de rigidez entre categorias, 

complementando as relações entre os sujeitos e espaços (Silva, 2014). Somos levados a 

concordar com este estudo. Aliás, são bastante comuns as situações em que a pessoa que se 

dedica à atividade sexual retira o próprio proveito da sua exploração, situando-se, portanto, 

fora da previsão legal do artigo 228.º Isto quer dizer que a complexidade das relações sociais 

à volta do fenómeno não consegue ser acompanhada, presentemente, pelo legislador. 
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2.3.4 Ordenamento jurídico da França 
 

A solução Francesa, por sua vez encontra a sua definição sob o Artigo 225 do Código 

Penal Francês - Artigo 225-5 (Loi no 2003-239 de 18 mars 2003, Art. 50 1º, JO de 19 mars 

2003)," 2003) o crime de “Proxénétisme”, portanto,  

“quem beneficiar da prostituição de outrem, de partilhar os seus produtos ou de 

receber subsídios de uma pessoa habitualmente empenhada na prostituição; 

contratar, treinar ou desviar uma pessoa com o propósito de prostituição, ou exercer 

pressão sobre eles para prostituir ou continuar a fazê-lo. A prostituição é punida com 

sete anos de prisão e uma multa de 150 000 euros”9. 

 

2.3.5 Ordenamento jurídico da Alemanha 
 

O ordenamento jurídico da Alemanha definiu com a última alteração do Código Penal 

(Strafgesetzbuch) em 31 de janeiro de 1998, no artigo 181.º, o crime de Rufianismo, que 

constitui como elementos essenciais, que “alguém retire proveito da prostituição alheia, 

participando diretamente na sua vida privada, nos seus lucros em causa do seu benefício 

económico, ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça”.  

O artigo 181.º CP alemão10, possui a seguinte leitura: 

«Aquisição com pena de prisão de seis meses a cinco anos, será punido, quem; 

1. Explorar outra pessoa envolvida na prostituição ou  

2. Obtiver vantagem pecuniária devido à prostituição de outra pessoa, supervisionar 

outra pessoa no exercício da prostituição, determinar o lugar, tempo, extensão ou 

outras circunstâncias do exercício da prostituição, ou tomar medidas para impedir 

                                                
9 “De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une 
personne se livrant habituellement à la prostitution; D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une 
personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue 
à le faire. Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.” 
10 § 181 Zuhälterei (1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
1. eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet oder 
2. seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitution überwacht, Ort, 
Zeit,Ausmaß oder andere Umstände der Prostitutionsausübung bestimmt oder Maßnahmen trifft, die sie 
davonabhalten sollen, die Prostitution aufzugeben,und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, 
die über den Einzelfall hinausgehen. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die persönliche 
oderwirtschaftliche Unabhängigkeit einer anderen Person dadurch beeinträchtigt, dass er gewerbsmäßig 
dieProstitutionsausübung der anderen Person durch Vermittlung sexuellen Verkehrs fördert und im 
Hinblick daraufBeziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hinausgehen. 
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Handlungen 
oderdie in Absatz 2 bezeichnete Förderung gegenüber seinem Ehegatten oder Lebenspartner vornimmt. 
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que ela desista da prostituição e mantenha relações com ele em relação a ela; ir além 

do caso individual. 

(2) Prisão de até três anos ou multa é imposta a qualquer pessoa que interfira na 

independência pessoal ou económica de outra pessoa, promovendo a relação sexual com 

a outra pessoa por meio de coação e mantendo relações com ela que vão além do caso 

individual. 

(3) Os números 1 e 2 penalizam também quem praticar os atos referidos no n.º 1 e 2 do 

n.º 1 ou o apoio referido no n.° 2 em relação ao seu cônjuge ou parceiro.» 

 

A Alemanha possui também uma lei federal relativa à prostituição, o ato de Prostituição 

(Prostitutionsgesetz), em vigor desde janeiro de 2002, concedendo a atividade da prostituição 

enquanto atividade independente ou dependente. A Prostitutionsgesetz regula as relações 

laborais e civis entre os agentes da indústria, prostitutos ou trabalhadores sexuais, clientes e 

empregadores. Neste sentido, a Lei Alemã considera legítima a prestação de serviços sexuais 

em troco de uma renumeração (Código penal alemão, 2015). 

 

2.3.6 Ordenamento jurídico da Espanha 
 

O Ordenamento jurídico vizinho, através da Lei Orgânica 10/1995, de 23 de 

Novembro, do Código Penal Espanhol, através do capítulo V do Artigo 187, n.º 1, o crime 

dos delitos relativos à Prostituição, determina os seguintes elementos - “quem induza, 

promova e favoreça ou facilite o proveito da prostituição, por quem desenvolva ou a 

adestrar, fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça.”11. 

A Espanha no que se relaciona à prostituição tem a sua legislação apenas direcionada 

para o crime de “lenocínio” de menores de idade. O capítulo V do Código Penal pune a 

promoção da prostituição ou a corrupção de menores. O ato de lucrar com a prostituição de 

pessoa numa situação vulnerável ou de carência, poderá ser também considerado crime de 

acordo com o Ordenamento jurídico Espanhol. 

Em 2004, a cidade de Madrid aprovou o “programa de combate à Exploração Sexual”, 

que se traduziu num controlo apertado pelos serviços de segurança (polícia) das prostitutas e 

                                                
11 “Articulo 187. 1. EI que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostituci6n de una persona menor 
de edad o incapaz, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses. 2. Incurrirán en la pena de prisión prevista en su mitad superior y además en la de 
inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que realicen las conductas anteriores prevaliéndose de su 
condición de autoridad pública, agente de ésta o funcionario público.” 
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prostitutos e os seus clientes nas ruas da cidade. Já na outra cidade do norte de Espanha, 

Bilbau, aprovou-se os regulamentos municipais para regulação dos “bordéis”, com uma 

distância entre os vários (clubes, pubs, etc), incidindo especialmente nas boas práticas de 

higiene e segurança. 

O tráfico de pessoas na Espanha tem lugar num contexto que  há uma intensa discussão sobre 

a problemática. Em 2000,  a Espanha, como em outros países europeus, a prostituição era 

maioritariamente desempenhada por migrantes de regiões pobres do mundo, muitas vezes 

em situação migratória irregular. (Piscitelli, A. (2011). No entanto a política de circulação de 

estrangeiros e de migração, na primeira metade dessa década, as leis sobre prostituição dos 

diferentes países europeus foram reformuladas. Dessa reformulação, efetivamente teve lugar 

no limite das pressões e disposições legais da União Europeia no que dedilha à repressão da 

migração irregular e ao tráfico internacional de pessoas. (Piscitelli, A. (2011). 

 

2.3.7 Ordenamento jurídico da Finlândia 
 

A lei de estrangeiros da Finlândia destina-se a promover: 

«1) Uma pessoa que, por prometer ou dar remuneração, induz uma pessoa abaixo da 

idade de 18 anos para se envolver em relações sexuais ou executar outro ato sexual 

deve ser condenado por compra de serviços sexuais de uma pessoa jovem a multa ou 

prisão por um máximo dois anos. 

2) É também punível uma pessoa que usa os serviços sexuais referidos no subtítulo 1 

para que outra pessoa tenha prometido ou dado a remuneração deve ser condenado 

por compra de serviços sexuais de uma pessoa jovem. 

3) a tentativa é punível». 

 

Após criadas as leis relativas à lei de estrangeiros na Finlândia, relativo à imigração 

internacional, conforme os direitos humanos e direitos fundamentais, a prática da prostituição 

também não é regulada. Isto poderá levar a redes organizadas em bordéis, através de outras 

formas como a de lenocínio ou proxenetismo, que é ilegal, sendo punida por lei. É também 

punido pela lei o recurso, pelos clientes, aos serviços de prostituição de menores de idade.  
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2.3.8 Ordenamento jurídico da Roménia 
 

Tendo em conta o Código Penal Romeno, atualmente em vigor (fevereiro de 2013), 

foram criadas leis para combater o Tráfico de seres humanos para fins de trabalho forçado. 

O artigo relativo a este tipo de criminalidade plasma-se no art. 213º. 

«Artigo 213: Proxenetismo 

(1) Determinar ou facilitar a prática da prostituição ou obter benefícios patrimoniais 

provenientes da prática da prostituição por uma ou mais pessoas é punido com pena 

de prisão de 2 a 7 anos e a proibição do exercício de certos direitos. 

(2) Se a determinação no início ou continuação da prostituição foi feita por coação, 

a pena é a prisão de 3 a 10 anos e a proibição exercendo alguns direitos. 

(3) Se os atos forem cometidos contra um menor, os limites especiais da pena serão 

aumentados metade. 

(4) Ao praticar prostituição, entende-se a manutenção de atos sexuais com pessoas 

diferentes, com o propósito de obter propriedade para si ou para outro.» 

 

Em suma, na Tabela 1 está esquematizado o enquadramento legal dos três 

participantes da atividade de lenocínio (prostituta, proxeneta e cliente) dos diversos países 

que acima foram referidos. Na Tabela 2 observa-se os locais onde a prática é legal ou ilegal 

noutros países da Europa. 

 

 

Tabela 1 - Regulação nacional e internacional dos atores envolvidos no ato do lenocínio 

País Prostituta/o Proxeneta Cliente 

Alemanha Legal Ilegal Legal 

Brasil Legal c/ restrições Ilegal Legal 

Espanha Não regulado Não regulado Legal 

Finlândia Não regulado Ilegal Legal 

França Não regulado Ilegal Legal 

Roménia Não regulado Ilegal Ilegal 

Portugal Não regulado Ilegal Ilegal 

Retirado de Diniz (2015) 
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Tabela 2 - Classificação da legalidade/ilegalidade nos diversos espaços 

 
País 

 
Rua 

 
Bordéis 

 
Apartamentos 

Alemanha legal com restrições (1) Legal Legal 

Dinamarca Legal Ilegal Legal 

Espanha legal com restrições (2) Legal Legal 

Finlândia Ilegal Ilegal legal com restrições (3) 

França legal com restrições (4) Ilegal legal com restrições (5) 

Holanda legal com restrições (6) Legal legal com restrições (7) 

Hungria legal com restrições (8) Ilegal legal com restrições (9) 

Suécia Legal ilegal ilegal 

Retirado de Diniz (2015) - Fontes: EUROSTAT – Trafficking in Human Beings Report, 2015 edition; 
UNODC - Global report on trafficking in persons – Western and Central Europe, 2014. 
(1) Zoneamento da prostituição: Prática da prostituição proibida nas Sperrgebiet – zonas proibidas 
(2) Limitação da prática da prostituição de rua em algumas das principais cidades do país (Madrid, Barcelona, Bilbau, 

e.g.) por decretos ou regulamentos locais. 
(3) Tolerada se praticada individualmente e por conta própria e de forma discreta. 
(4) Proibida a “solicitação passiva”, ou seja, é proibido propor serviços sexuais remunerados em espaços públicos. 
(5) Tolerada se praticada individualmente e por conta própria. 
(6) Apenas permitida em algumas zonas a prostitutos com licença especial. 
(7) A prática de prostituição depende sempre de licenciamento das autoridades. 
(8) Zoneamento da prostituição: Permitida nas “zonas de tolerância” e proibida nas “zonas protegidas”. 
(9) Proibição de recurso a serviços sexuais remunerados dentro das “zonas protegidas”. 
 
 

 

 

3 Estudo empírico 
 
3.1 Objetivos de estudo: 
 

1. Objetivo principal: Conhecer as perspetivas/perceções dos atores de sistema de 

controlo formal.  

O objetivo principal deste estudo é conhecer o fenómeno do lenocínio a partir das 

perceções dos principais atores institucionais (OPC´s, Ministério público e Juízes) do 

sistema formal de justiça penal, tendo em conta a realidade que se pode surpreender 

no âmbito do tratamento que o sistema formal confere ao lenocínio e aos crimes 

relacionados, no tratamento da criminalidade e diferentes vertentes: o seu 

enquadramento legal nacional e internacional; a vertente vitimológica e as perspetivas 

dos atores do sistema de controlo formal quanto ao fenómeno lenocínio.  
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2. Objetivo secundário: Conhecer a vertente vitimológica do fenómeno do crime de 

lenocínio; 

 

Pretende-se caracterizar o fenómeno do lenocínio, especialmente o respeito dado vítimas 

do crime, tal como é registado e percebido no processo penal. Para a presente dissertação 

elaborou-se um estudo empírico com abordagem multi-metodológica. Para melhor 

compreensão do fenómeno e a sua extensão foram analisados vários processos do Tribunal 

da Comarca de Aveiro, realizadas entrevistas a vários órgãos de Polícia Criminal, bem como 

Magistrados, Juízes e Procuradores – todos estes a exercer funções em Aveiro – e foram 

compiladas várias estatísticas sobre o fenómeno a nível nacional com recurso às estatísticas 

oficiais nacionais. 

A investigação pode definir-se como sendo o diagnóstico das necessidades de 

informação e seleção das variáveis relevantes sobre as quais se irão recolher, registar e 

analisar informações válidas e fiáveis (Sarmento, 2008, p.3).  

Olhando para os objetivos do presente estudo, as perceções dos atores do sistema 

formal em relação à prevenção e repressão do crime de lenocínio, tornou-se permanente a 

utilização da metodologia qualitativa. Recorreu-se à entrevista semiestruturada, uma vez que 

se mostra mais adequada para responder às questões de investigação. O propósito desta 

entrevista é explorar o ponto de vista, as experiências e as perceções sobre o fenómeno 

criminal lenocínio, permitindo percebê-lo de forma mais profunda – como por exemplo o 

enquadramento legal e as suas limitações na realidade atual.  

Para estudarmos as perceções dos Magistrados e OPC’s numa fase inicial teve de se 

dar ênfase a questões éticas, tais como o contacto com as instituições pretendidas. Neste 

primeiro contato foi explicado os objetivos e fundamentos desta investigação, tais como os 

propósitos da participação dos seus atores. Com esta abordagem pretendeu-se garantir o 

respeito pelos protocolos das instituições. Assim, antes do contacto com os elementos da 

amostra, foram abordadas as instituições, sendo explicado todos os processos deste estudo, 

tal como as vantagens e desvantagens da participação12. 

Após a autorização das instituições relevantes para esta investigação, destaca-se ainda 

o consentimento informado em que os participantes foram esclarecidos sobre os propósitos 

                                                
12 Anexo IV - Carta de apresentação 
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da investigação, tais como as vantagens e as desvantagens da participação na investigação 

para estes. Neste consentimento foi relevante dar ênfase à confidencialidade, pois os dados 

recolhidos são anónimos e a privacidade do participante será assegurada a todos os 

momentos, sendo que ao longo do projeto o nome dos mesmos não consta (Kvale e 

Brinkmann, 2009).   

A dissertação é o culminar de um extenso trabalho que coloca à prova a nossa 

capacidade de organização e gestão do tempo. Assim, um bom planeamento do tempo, que 

envolverá o trabalho de pesquisa, investigação e redação da dissertação, permitirá uma 

melhor organização do trabalho incluindo os momentos onde não será possível trabalhar.  

A este propósito, segue abaixo uma tabela com uma proposta de planeamento da 

presente dissertação dividida em fases e com distribuição de tarefas no período limite para a 

entrega da dissertação completa. De ressalvar que poderão durante o período de 

desenvolvimento da investigação, surgir contratempos ou atraso, sendo necessário, se 

aplicável, redefinir o planeamento aqui proposto, delineando novas fases ou restruturando os 

objetivos cronológicos inicialmente pré-definidos.13 Muitas das vezes os documentos não 

correspondem aos critérios de organização que o investigador precisa, exigindo assim uma 

nova forma de organização de recolha da informação, através de uma construção de uma 

grelha de análise de acordo com os objetivos pretendidos.14 

 

3.2 Apresentação da metodologia e questões de Investigação 
 

 
De acordo com os objetivos do presente estudo, as perceções dos atores do sistema 

formal em relação à prevenção e repressão do crime de lenocínio, utilizou-se a metodologia 

qualitativa. Uma questão muito importante para a recolha de dados foi a abordagem inicial 

que envolve as questões mais éticas, como o anonimato e a confidencialidade, e burocráticas, 

a como obtenção das autorizações junto das instituições.  Com estes procedimentos finais, 

mais concretamente em relação ao primeiro, pretende-se apelar à honestidade dos 

entrevistados. 

A entrevista é um método qualitativo flexível, sendo que a ordem do guião pode ser 

alterada no decorrer deste processo, pois o objetivo é que o entrevistado exponha o seu ponto 

de vista sobre o fenómeno. Já o papel do entrevistador deve ser escutar ativamente e agilizar 

                                                
13 Anexo-quadros cronológicos 
14 Esta grelha de recolha de informação encontra-se no Anexo I – Grelha de Recolha de Dados. 
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a entrevista consoante as respostas do entrevistado. É de ressalvar que esta entrevista tem um 

fio condutor, começando com uma pergunta mais abrangente e direcionando à medida que o 

discurso do entrevistado vai fluindo15, uma vez que este pode ser restruturado a qualquer 

momento, podendo ter outra ordem que não a do guião. Ao longo da entrevista podem surgir 

novas dimensões que não foram referenciadas nem abordadas nas questões, essas dimensões 

não devem ser ignoradas devendo também ser exploradas pelo entrevistador. As questões de 

investigação são divididas de acordo com as amostras, subdividindo-se em três populações 

diferentes16 - OPC’s, Magistrados do Ministério Público e Juízes de Julgamento e Juízes de 

Instrução Criminal. 

 

 Para complementar este estudo empírico foi realizada uma análise documental, que 

consistiu na análise de processos penais. Pretendeu-se uma caracterização mais abrangente 

deste tipo de criminalidade. Com este tipo de análise pretendeu-se aceder a documentos 

institucionais que muitas vezes são restritos, como os processos penais que se encontram em 

tribunais. Este processo de análise documental caracteriza-se pelo processo sistemático de 

revisão de conteúdo, exigindo a análise de dados e interpretação dos mesmos (Bowen, 2009).  

 

 

3.3 Plano de Investigação 
 
O objetivo de caracterização do fenómeno, no que especialmente diz respeito às vítimas do 

crime, tal como é formalmente registado e percebido no âmbito do processo penal, foram 

analisados os processos do Tribunal da Comarca de Aveiro. 

Sabe-se que a vitimologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo 

do crime, do criminoso, da vítima e do controlo social, que procura informações sobre a 

origem, a dinâmica e as variáveis envoltas no ato criminal, no sentido de encontrar 

informações suficientes para prevenir futuros delitos e intervir junto de vítimas e/ou 

delinquentes (Fernández, 2010). Neste sentido, embora manifestamente insuficiente, foram 

caracterizados vítimas e ofensores de lenocínio quanto às suas características 

                                                
15Este desenvolvimento e direção de entrevistas exploratórias a três juízes  de julgamento do 1º juízo 
Central Criminal da Comarca de Aveiro, ao Coordenador Procurador da República e a três procuradores do 
Ministério Público do Departamento Ação Instrução Penal de Aveiro, tem como base os guiões elaborados 
para o presente estudo, como se pode verificar nos Anexos (Guião I, Guião II e Guião III) 
16 A técnica de amostragem será explorada na metodologia do presente estudo empírico, tal como a sua 
caracterização. 
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sociodemográficas, bem como ao nível sentencial. Embora se reconheça que os dados são 

meramente ilustrativos e insuficientes na caracterização deste fenómeno ao nível macro, é 

também notório que uma dissertação de mestrado é limitada pelo tempo, disponibilidade e 

orçamento, motivo pelo qual apresenta este tipo de limitações. Para realizar esta investigação 

sobre as perceções dos atores do sistema judicial, recorreu-se à metodologia qualitativa, de 

forma a aceder-se à subjetividade dos entrevistados relativamente ao contacto com este tipo 

de criminalidade. Assim, recorreu-se a entrevistas semiestruturadas, de forma a conseguir 

angariar a informação necessária para responder às questões de investigação do presente 

estudo.    

Para tal, foram elaborados três guiões de entrevistas: um guião para os OPC’s, outro 

guião para os juízes de instrução criminal e outro para os Juízes de Julgamento. Com estes 

guiões pretendeu-se ter enfoques diferentes em que nos primeiros, OPC’s, prende-se com a 

tomada de conhecimento deste tipo de criminalidade e todo o processo de investigação 

criminal. Nos segundos, juízes de instrução criminal, prende-se com a fase de inquérito e 

com a acusação. Por último, juízes de julgamento, tem como objetivo as perceções 

relativamente à fase de julgamento e condenação deste tipo de criminalidade. Assim, é ainda 

de referenciar que não houve critérios apertados na seleção da amostra, como por exemplo o 

contacto com o crime de lenocínio. Nesta amostra também se teve em conta os atores do 

sistema que não tiveram contacto com este tipo de criminalidade, uma vez que estes também 

são importantes para perceber o nível de desconhecimento deste tipo de criminalidade pelo 

sistema de controlo social formal.  

O recurso a esta metodologia tinha como objetivo responder às questões de 

investigação descritas anteriores e, sendo o objetivo aceder às perceções dos atores 

judiciários, a escolha desta prendeu-se com o facto de: “A entrevista é seguramente a técnica 

mais utilizada na investigação social” (Moreira, 2007). A escolha desta, tal como a sua 

estrutura também se deve pautar pelo tipo de questões de acordo com os objetivos específicos 

da investigação. Normalmente esta seleção é proveniente de um background teórico, revisão 

da literatura. Assim, a formulação de um guião de entrevista deve seguir alguns parâmetros, 

tais como a ponderação da forma como as perguntas são formuladas, se são de fácil 

entendimento e se direcionam o entrevistado de acordo com os objetivos da investigação 

planeada. As entrevistas devem começar com perguntas mais gerais de forma a abrir terreno 

para o investigador explorar as várias áreas pretendidas na investigação, mas no caso do 

surgimento de alguma informação não planeada, o investigador não deve ignorá-la, deve ser 
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explorada. A recolha de dados neste tipo de metodologia é constante e começa desde o 

primeiro contacto entre o entrevistado e o investigador, sendo que para além da linguagem 

verbal é importante a recolha da linguagem corporal. Assim, através das entrevistas não se 

procura apropriar a representatividade dos dados, havendo antes uma procura intensiva e em 

profundidade, preocupando-se mais com a qualidade da informação - “as respostas de cada 

individuo, grupo ou comunidade (restrita) valem por si próprias e não como representativas 

de outros indivíduos ou comunidades” (Santo, 2010, p.31).  

 

Questões de investigação: 

 

1. Como se pode definir o crime de lenocínio em Portugal? 

2. Identificar qual o conhecimento da realidade da prostituição pelas instâncias formais? 

3. Desadequação da lei do artigo 169º do CCP à realidade atual? 

4. Como se perceciona a eficiência das entidades policiais no combate ao crime? 

5. Existe necessidade de proteção criminal das vítimas de lenocínio? 

6. Há diferenças e similitudes na definição/conceito de exploração sexual e lenocínio? 

7. Existem outros fenómenos criminais conexos com crime de lenocínio?   

8. As mulheres que são alvo de exploração sexual/lenocínio são oriundas de outros 

países, caracterizando-se assim, este, um fenómeno transnacional? 

9. Que tipologias de exploração sexual se podem encontrar em território nacional?17 

A resposta para tais questões pode ser dada partindo da ótica dos operadores do sistema 

que lidam, apreciam e interpretam a realidade dos factos criminais e aplicam a lei que lhes 

corresponde. Assim, realizaram-se entrevistas de forma a aceder às perceções dos diferentes 

atores do sistema justiça. Estas perceções são referentes às dificuldades sentidas por estes 

atores na prevenção e repressão do crime de lenocínio no processo penal e nas suas várias 

fases.   

                                                
17 Este objetivo apenas irá ser representativo da comarca de Aveiro, visto que a amostra recolhida se 
refere apenas a esta zona geográfica.  
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Figura 6 - Processo Penal - Fenómeno crime de lenocínio 

 
De acordo com este processo, muitas das vezes nem toda a notícia de crime culmina 

com a condenação, sendo muitas das vezes por ausência de prova ou por outros motivos18. 

Por outro lado, importa analisar os processos-crime pela prática do crime de 

lenocínio, de modo obter-se uma visão panorâmica sobre as caraterísticas do fenómeno e 

sobre a forma como o sistema da justiça reage, conforme formalmente consignado nos termos 

da lei do processo penal. 

 

 

4 Material e Métodos 
 
 
4.1 Entrevistas  
 

Este método tem como objetivo principal perceber as perceções dos atores do sistema 

formal em relação à prevenção e repressão do crime de lenocínio, o que foi feito 

relativamente a magistrados judiciais do Ministério Público e aos órgãos de polícia 

criminal. Recorreu-se à entrevista semiestruturada como abordado anteriormente, sendo 

esta realizada através do contacto face-to-face.19 O propósito desta entrevista é explorar 

                                                
18 Os obstáculos no processo penal referidos foram encontrados nos processos consultados  
19 Anexo V - Guiões de entrevistas 
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o ponto de vista, as experiências e as perceções sobre o fenómeno criminal lenocínio, 

permitindo percebê-lo de forma mais profunda. A entrevista é um método qualitativo que 

é flexível. Assim, a ordem do guião pode ser alterada no decorrer deste processo, pois o 

objetivo é que o entrevistado exponha o seu ponto de vista sobre o fenómeno, sendo que 

o entrevistador deve escutar ativamente e agilizar a entrevista consoante as respostas do 

entrevistado.  

É de ressalvar que esta entrevista tem um fio condutor, mas este pode ser restruturado 

a qualquer momento, podendo ter outra ordem que não a do guião. Ao longo da entrevista 

podem surgir novas dimensões que não foram referenciadas nem abordadas nas questões. 

Essas dimensões não podem ser ignoradas, devendo ser também exploradas. 

 

4.1.1 Constituição da Amostra das entrevistas 
 

 
Na incidência desta problemática foi selecionado o distrito e comarca de Aveiro, constituindo 

este a amostra, devido ao facto de se tratar de um centro urbano em que é possível contactar 

com a quase totalidade dos profissionais envolvidos no controlo formal do crime de lenocínio - 

facilidade do acesso à amostra. A nossa amostra é constituída por dois vetores - quantitativo e 

qualitativo, sendo que a primeira corresponde aos processos judiciais da investigação do crime 

do lenocínio ocorridos desde Setembro de 2014 a Julho de 2019, e a segunda constituída pelos 

profissionais do sistema da justiça envolvidos na investigação neste crime, constituída por 

procuradores do Ministério Público e juízes, quer de instrução quer de julgamento; e órgãos de 

polícia criminal, como inspetores-chefe e inspetores da Polícia Judiciária e do Serviço 

Estrangeiros e Fronteiras, comissário e chefe e agentes da Polícia de Segurança Pública, e da 

Guarda Nacional Republicana e Unidade Controlo Costeiro de diversas patentes de comando e 

chefia como: coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente; alferes, sargento-ajudante, 

primeiro-sargento e cabo, a prestar serviço em Aveiro e a participar nas investigações do crime 

de lenocínio.  

Esta primeira análise contribuiu também para uma melhor preparação das entrevistas, tendo 

em consideração cada instituição específica (3 Juízes de Julgamento (coletivo) do 1º juízo 

Central Criminal, 4 Magistrados do Ministério Público: 1 coordenador procurador da república 

do Ministério Público, 3 procuradores do Ministério Público do DIAP e 28 órgãos de polícia 

criminal do Distrito de Aveiro. Depois da realização das entrevistas, transcrição e codificação 
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(categorias e subcategorias),20 das entrevistas, procedeu-se à sua leitura. Depois foi feita análise 

preliminar da informação recolhida durante as entrevistas, em relação à sua Complexidade 

(crimes relacionados e dificuldade da prova). Foram realizadas 42 entrevistas, mas, por 

condicionantes temporais, apenas foram analisadas 37 (doravante parte 2 do estudo empírico) - 

9 magistrados e 28 órgãos de polícia criminal. Como já foi referido o estudo une duas grandes 

partes de análise metodológica: análise documental (parte 1) e entrevistas (parte 2). 

Seguidamente serão descritas todas as etapas na realização deste estudo, bem como os resultados 

obtidos das duas diferentes análises. 

 

4.1.2 Instrumento de realização das entrevistas 
  

Este instrumento traduziu-se na aplicação de três guiões de entrevistas, tendo como 

objetivo analisar as perceções dos órgãos de polícia criminal e magistrados acerca do controlo 

social formal do crime de lenocínio de mulheres em Portugal. No entanto, foram aplicados 

quatro planos de estratégia para entrevista. O primeiro constituído pela amostra, planear a 

entrevista e aspetos a serem considerados, em segundo considerar sempre o contexto que seja 

mais confortável para os entrevistados (devemos perguntar ao entrevistado onde quer fazer a 

entrevista), terceiro o tempo da entrevista, e quarto a calendarização da entrevista em função 

da disponibilidade e tempo disponível.  

Em geral, as entrevistas duraram em média 30 a 50 minutos. A conversa muitas das 

vezes foi informal. Teve-se o cuidado de perguntar a cada entrevistado a respetiva 

autorização para gravar a conversa, sendo utilizado o aparelho do clip de som “Gravador 

Olympus - VN 541PC”, acompanhado sempre com manuscrito/folha para referenciar aspetos 

importantes para o enquadramento da entrevista, condução da entrevista e para a 

investigação. Tendo em conta o fenómeno em estudo, neste caso o fenómeno do lenocínio 

em Portugal, há vários atores/profissionais envolvidos no controlo formal do crime de 

lenocínio que se encontram institucionalizados na sociedade da comarca e distrito de Aveiro 

que foram entrevistados, com a devida aceitação e autorização21: Sr. Juiz Presidente Tribunal 

da comarca de Aveiro; Sr. Juiz Desembargador do Tribunal Da comarca de Aveiro, o Sr. 

Presidente Magistrado do Ministério Público Coordenador da comarca de Aveiro, o Sr. º 

Coordenador do Departamento da Polícia Judiciária de Aveiro o Sr.º Diretor Nacional do 

Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF); o Sr. Diretor do Serviço Estrangeiros e Fronteiras 

                                                
20 Anexo – Categorias e subcategorias 
21 Email – (Carta de apresentação/autorização) 
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(SEF); o Sr. Inspetor Chefe de Investigação Criminal da Delegação de Serviço de 

estrangeiros de Coimbra e Aveiro; o Diretor da Investigação Criminal da Polícia Segurança 

Pública; o Diretor do Comando e formação e treino da Polícia de Segurança Pública, o 

Departamento da Investigação Criminal da Polícia de Segurança Publica de Aveiro, o 

Comando Doutrina e Formação da Guarda Nacional Republicana (CDF); o Comandante da 

secção de Operações Treino e Relações Públicas do comando Territorial de Aveiro da Guarda 

Nacional Republicana, a Secção Investigação Criminal de Aveiro; o Núcleo de Investigação 

Criminal de Aveiro, o Comandante do Destacamento da Unidade de Controlo Costeiro da 

Figueira da Foz da Guarda Nacional Republicana (UCC/GNR) e o Comandante do 

Subdestacamento de Aveiro do Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana 

(UCC/GNR). 

 

4.2 Análise de processos judiciais 
 

Para analisar alguns parâmetros sobre o fenómeno do lenocínio no distrito de Aveiro, 

nomeadamente ao nível de sentenças, categorização económico-social da vítima e do ofensor, 

foi necessário recorrer a processos judiciais. O primeiro passo a ser dado no sentido de obter 

os processos para análise foi o pedido de autorização ao Tribunal da Comarca de Aveiro, via 

e-mail. Seguidamente, após aprovação e respetiva autorização, foram consultados 12 

processos julgados ou com decisão judicial da Comarca de Aveiro – Juízo Central Criminal 

de Aveiro – a fim de retirar a informação necessária à prossecução do objetivo. Os processos 

foram selecionados de acordo com a faixa temporal 2014-2019. Assim, esta amostragem é 

uma amostragem por conveniência, sendo que foi constituída tendo em conta vários critérios 

práticos como a facilidade de acesso e a proximidade geográfica (Etikan, Musa, e Alkassim, 

2015).  

Embora a pretensão desta análise não seja fazer inferências, todas as inferências para 

a população estão condicionadas, sob a pena de serem inválidas devido à não 

representatividade e aleatoriedade da amostra (Etikan, Musa, e Alkassim, 2015).  

Esta análise afigura-se de cariz complementar, que pretende ilustrar maioritariamente 

os dados sociodemográficos dos intervenientes dos processos – vítima e ofensor –, bem como 

as penas aplicadas nos crimes de lenocínio. Assim sendo, foram definidas 15 variáveis que 

se pretendiam analisar nos processos.  
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As variáveis foram definidas a priori e as palavras-chave foram identificadas antes e 

durante o processo de leitura dos processos e análise metodológica do respetivo conteúdo 

(Hsieh e Shannon, 2005). 

  

5 Resultados 
 
5.1 Complexidade (crimes relacionados e dificuldade da prova, relação com outros 

crimes, meios escondidos, resistência dos homens – proxenetas e exploradores) 
 
5.1.1 Juízes 
 

O crime de Lenocínio em Portugal, em particular no Distrito de Aveiro, é um crime 

complexo. É de referir que os quatro participantes (n = 4, f = 80%) acham que na sua essência 

é um crime mais complexo que o normal, enquanto que um participante defende que há 

crimes mais complexos, fazendo comparação com a criminalidade económico-financeira. No 

que concerne aos motivos pelos quais assumem a complexidade do crime, quatro 

participantes mencionam a associação com outros crimes (Tráfico de armas, Coação Sexual, 

Abuso de autoridade, Droga). Três destes juízes (n=3, f = 60%) s referem a dificuldade na 

produção da prova como motivo da complexidade, enumerando diversas razões como por 

exemplo a mudança das características do fenómeno, locais onde são perpetrados e a 

nacionalidade das pessoas envolvidas. A nacionalidade estrangeira das vítimas poderá não 

contribuir para o depoimento destas, devido à sua mobilidade. A resistência em depor está 

também relacionada com o medo e a situação ilegal em que se encontram. Assim sendo, dois 

juízes mencionam a importância que a proteção das vítimas poderá ter na produção de prova 

testemunhal.22  

JJ1 – “Dos processos com que temos que, nos confrontar diariamente, são na sua essência mais complexos 
que o normal, a imputação do crime de Lenocínio vem associada também outros tipos de crimes”. 
 
JIC1 – “A complexidade reside essencialmente em 3 pontos essenciais. Primeiro é a nacionalidade das pessoas 
envolvidas, são essencialmente mulheres envolvidas no fenómeno da prostituição do lenocínio são 
estrangeiras, e por isso cria uma dificuldade, porque muita das vezes ou temos já os processos de expulsão em 
curso ou quando a situação é detetada elas próprias voluntariamente acabam por desaparecer”.  
 
JIC2- “Obviamente que na fase de julgamento há muitas vezes a perceção do que são as dificuldades, as falhas, 
as complexidades inerentes a este crime e em todas as fases que perpassam o processo penal”.  
 

                                                
22 Tabela 3 – Análise quantitativa – 3 juízes do 1º Juízo central criminal da Comarca de Aveiro e 2 Juízes 
Instrução Criminal do Departamento da Ação Investigação Ação Penal de Aveiro.  
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JJ2 – “Nem é um ilícito que nos surja muito para julgar aqui, a exploração da atividade de prostituição por 
terceiro tem por trás coação, violência, abuso de autoridade etc..”.  
 
JJ3 – “Em termos de complexidade, o crime de Lenocínio não será dos mais complexos, da nossa experiência, 
a criminalidade económica é aquela que reveste maior complexidade”.  
 
 
 

 
Tabela 3 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (juízes) relativamente à 
caracterização do fenómeno do crime de lenocínio relativamente à dificuldade da prova 

 
 
 
 
5.1.2 Procuradores de Ministério Público  
 

Os magistrados do Ministério Público são 4 entrevistados: 1 Procurador da República 

e 3 Procuradores do Ministério Público da Direção de Instrução e Ação Penal da Comarca de 

Aveiro. Três participantes (f = 50%) acham que na sua essência é um crime mais complexo 

que o normal. No que se refere aos motivos pelos quais assumem a complexidade do crime, 

quatros participantes mencionam a associação a outros crimes (Criminalidade económica, 

Liberdade Sexual, Imigração ilegal, Resistência e Coação ao Funcionário). Um participante, 

(f = 13%), refere que este crime é um complexo devido à resistência da parte dos homens na 

sua investigação, que torna um crime mais complexo. Os agentes de prostituição (proxenetas) 

cometem o crime de Resistência e Coação sobre Funcionário descrito no Artº 347 Código 

penal. Porém, um participante (f = 13%) refere que a dificuldade deste crime está relacionada 

com o facto de ocorrer em meios escondidos e a maior parte das situações não são de 

conhecimento público. Um participante refere também (f = 13%) que a nacionalidade 

estrangeira não ajuda no processo da investigação. Outro participante (f = 13%) acredita que 

a mudança do fenómeno contribua para que o crime se torne mais complexo, tal como a sua 

investigação. 

 
COORDMP1: “É um crime algo complexo, sobretudo no que respeita a recolha da prova porque normalmente 
estas questões, estas situações ocorrem em meio escondidos, não é? São situações que não são do conhecimento 
público”. 
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PROCMP1: “Bem, eu diria que é um crime muito complexo, na medida em que neste fenómeno está presente 
um conjunto de valores que importam proteger (...) a sua conexão com a emigração ilegal também. A questão 
da nacionalidade estrangeira, dificulta ação da investigação”. 

PROCMP2: “É um crime muito complexo, quer pela gravidade, quer pela dificuldade com que nos 
defrontamos na investigação. O crime é complexo devido precisamente à dificuldade com que nos deparamos 
na investigação… porque aquelas pessoas que são as principais ofendidas, que são as mulheres exploradas ou 
eventualmente até homens, são aquelas que oferecem mais resistência a investigação”. 

Tabela 4 - Frequências de análise do discurso dos entrevistados (MP) face à complexidade 
– dificuldade de prova – do crime de lenocínio. 

 
 

5.1.3 Órgãos de Polícia criminal 

 
Dos entrevistados, 28 (vinte e oito) OPC´s (f = 80%) participantes dizem que é um crime 

complexo de investigar e com grande dificuldade de conseguir a prova e aceder à prova. 

Dezasseis dos participantes (f = 57%) mencionam a associação a outros crimes conexos 

como o crime de violência doméstica, maus tratos, abuso sexual de menores e lenocínio de 

menores, imigração ilegal e tráfico humano. Um dos aspetos salientados relaciona-se com os 

modelos de recolha e registo da informação criminal. Segundo 10 (f = 27,8%) investigadores 

da área, o crime é bastante complexo devido ao crime de lenocínio ser pouco conhecido na 

sociedade em geral, e mesmo para os (atores/profissionais) da justiça e da Investigação 

Criminal. Assim, poder-se-ia melhorar e apostar mais na formação em relação à política 

criminal deste crime, podendo melhorar a eficácia da investigação criminal. 

Um dos participantes (f = 2,9%) refere que este crime tem muitas das vezes conivência 

com outras pessoas com determinados estratos da sociedade. Já outro dos participantes (f = 

2,9%) refere “que este crime é um crime pouco residual, mas não complexo”. Enquanto 

outros 4 (f= 11,4) referem que muitas das vezes a questão da nacionalidade dificulta a 

obtenção da prova. Porém, outros três acham que a mudança de fenómeno é muito 

importante, devendo ser acompanhada. 

Em geral, os 28 participantes referem a dificuldade na produção da prova (f = 80%) 

devido à sua complexidade, às mudanças existentes no fenómeno (locais onde o crime é 

praticado), nacionalidade das vítimas e medo em denunciar, associação a outros tipos de 

1 2 3 4

Relacão com outros crimes X X X X 4 50%
Nacionalidade Intervinientes X 1 13%
Mudança de fenómeno X 1 13%
Não conhecimento público X 1 13%
Resistência e coação funcionário X 1 13%

Análise Quantitativa das Respostas à questão 5.1.2

Complexidade- dificuldade da prova 1 Coordenador e 3 Procuradores do Ministério Público da Comarca de Aveiro Frequência

(n)

Percentagem

(%)
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crime e, muitas das vezes, existe conivência dentro de algumas instituições com agentes que 

praticam o crime. 

 
COORDPJ: “Não é um crime muito complicado de investigar. Tem algumas situações, pronto, que estão ali 

no limite do crime de lenocínio. As pessoas prostituem-se por conta própria… No sentido em que alugam 

apartamentos e fazem lá a atividade. Já não há muitas daquelas casas que antigamente que havia ligadas à 

prostituição”. 

 
INSPCHEFPJ1: “É um crime complexo que normalmente está associado a estratos baixos da sociedade, em 

que as pessoas acabam por vir para se prostituírem por necessidade económicas”. 

 

INSPCHEFPJ2: “Não é um crime propriamente complexo de investigar. A questão é que normalmente, 

daquilo que nós temos vindo a constatar ao logo do tempo, é que a maior parte das vítimas são de nacionalidade 

estrangeira”. 

 

INSPPJ1: “É um crime complexo porque as vítimas geralmente acabam por desistir do, do… da queixa e 

acabam por desdizer aquilo que disseram”. 

 

INSPCHEFSEF2: “Estamos a falar de décadas de experiência que tenho neste tipo de atividade. Há vários 

processos. Normalmente os processos mais complexos são aqueles que estão por norma associados, que a 

investigação não se fica apenas pelo lenocínio, mas normalmente estão associados outro tipo de crimes”. 

 

CMDTGNR1: “Vão sendo reportados casos. Por vezes, por denúncias anónimas que nos são dados 

conhecimento de haver locais onde possivelmente se praticara esse tipo de crime. São arquivados porque a 

prova que é produzida, que é reconhecida em julgamento… É muito complicado”. 

 

2CMDTGNR2: “É um processo extremamente complexo e de difícil investigação… porque nem sempre as 

senhoras que estão envolvidas neste crime prestam declarações e dizem o que de facto se está a passar”. 

 

GNRNIC2: “Não é considerado um crime complexo. Agora, a própria investigação… Eu diria mais que tem 

alguma dificuldade em carrear prova para os processos”. 
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Tabela 5 - Análise de frequências de discurso relativamente à complexidade (dificuldade 
da prova) de acordo com a perceção dos OPC's 

 
 
 
5.2 Atitudes Proactivas (Prevenção, sistemas de videovigilância) 

 
5.2.1 Juízes 
 

Todos os profissionais da justiça têm tido alguma sensibilidade em lidar com este 

fenómeno criminal. No entanto a falta de recursos humanos e materiais por parte da justiça 

tem sido um problema que se vem sentindo ao longo do tempo em Portugal. Quando 

questionados sobre a possibilidade de haver atitudes pró-ativas por parte do sistema de reação 

e justiça, todos os participantes têm dificuldade em enunciar possíveis medidas, relacionando 

isso muitas das vezes com a complexidade que caracteriza o fenómeno e a cultura vigente da 

sociedade (desconhecimento do crime). No entanto, dois participantes referem que a 

prevenção é muito importante (f = 18%), um dos participantes refere que o policiamento de 

proximidade (f = 9%) é importante e não descartam a hipótese de aplicar os sistemas de 

videovigilância no âmbito do controlo do crime para servir de prova (f = 18%). JIC2 (juiz 

instrução criminal) aponta algumas possíveis medidas como a intervenção em comunidades 

onde ocorre este tipo de crime e ações de sensibilização que visem dar a conhecer o mesmo 

(f = 18%). Outros participantes falam nos meios de comunicação e como pode ser inevitável 

a mediatização e partilha de informação através das redes sociais. 

 
JJ1: “Agora, a nível pró-ativo eu acho que tem que ver um bocadinho com a cultura da sociedade, não é? E 
mudar uma cultura não é fácil”. 
 
JJ3: “Pois... isso é… é uma área muito complicada, quer para os tribunais, quer para os órgãos de polícia 
criminal em intervenção, em particular, na atualidade. De há uns tempos para cá, praticamente não existe… 
porque cada vez mais a prostituição e a exploração da exploração exercem-se através dos meios tecnológicos, 
com divulgação através de sites na internet… e, portanto, são muito difíceis a deteção e a intervenção”. 
 
JIC2: No sentido da prevenção? Eu entendo a questão, mas… A prevenção neste tipo de crimes é muito 
complicada. Eu consigo ver mais facilmente são medidas reativas imediatas, no sentido de fiscalização 
pronta…. o policiamento proximidade não deixa de ser importante”. 
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Tabela 6 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (juízes) relativamente às 
atitudes proactivas e tomada de conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
5.2.2 Magistrados do Ministério Publico 
 
 

Todos os entrevistados têm dificuldade em apresentar possíveis medidas proactivas e 

de prevenção do fenómeno. Quanto ao nível de atitudes proactivas e tomada de 

conhecimentos verifica-se que a maioria dos magistrados do Ministério Público associa como 

medida proactiva a prevenção a vigilância e os sistemas videovigilância (f = 33%). Algumas 

medidas apontadas para além da utilização de videovigilância são o alerta da população para 

este tipo de crime e a proibição da difusão de material que faça publicidade à prostituição. 

Um dos entrevistados refere que a prevenção passa mais por uma resposta social do que 

relacionada com a polícia ou justiça, tendo que ser instituições de outro cariz a atuar nesta 

vertente.  

 
COORDMP1: “Atitudes pró-ativas… É prevenção, é divulgar o conhecimento destas situações. Alertar a 
população para estas situações. É assim, nós… A nível preventivo, não creio o que é que a justiça poderá 
fazer… Será se calhar uma resposta mais social (...) Designadamente, no apoio dessas pessoas que muitas 
vezes por se encontrarem numa situação de completo desamparo, não têm outra alternativa senão dedicarem-
se a isso”. 
 
 

1 2 3 4 5
Meios de comunicação X X 2 18%
Campanhas sensibilização X 1 9%
Mudança de mentalidade/cultura X 1 9%
Outros Opc´s- Policiamento proximidade X 1 9%
Prevenção-complicada X X 2 18%
Sistemas de videovigilância X 1 9%
Vigilâncias X X X 3 27%

Análise Quantitativa das Respostas à questão 5.2.1

Atitudes Proativas- tomada de conhecimento 3 juizes Julgamento do 1ºjuízo central criminal e 2 juizes Instrução criminal Frequência
(n)

Percentagem
(%)



58 
 

Tabela 7 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (MP) relativamente às 
atitudes proativas e tomada de conhecimento. 

 
 
 
5.2.3 Órgãos de Polícia criminal 
 

Analisando os dados dos 28 (vinte e oito) OPC´s participantes (f = 35,7%) destes 

participantes tem conhecimento e apontam como principal medida preventiva a “prevenção 

complicada”, indicando (f = 10,7%) os sistemas de videovigilância, o sistema Closed Circuit 

Television Cameras (CCTV) tornou-se numa importante estratégia de prevenção e controlo 

do crime. Enquanto que outros OPC´s apostam (f = 10,7%) no modelo “policiamento de 

proximidade, as vigilâncias e campanhas de sensibilização” como forma de se aproximar 

mais do cidadão, e apostar em mais informação sobre este crime, uma vez que muitas pessoas 

não têm conhecimento do crime do lenocínio, relacionando sempre com a “prostituição”. Em 

Portugal a punição do lenocínio, é exclusiva da exploração da atividade de terceiros com fim 

lucrativo, mas, contrariamente, em países nórdicos existem outros modelos em que o cliente 

também é punido. Na Holanda, que regula a prostituição de uma forma organizada, ou seja, 

o crime de lenocínio não é crime é uma atividade económica, há um “vazio legal”.  

 
GNRCMDT1: “É através do policiamento que temos de proximidade e de contacto com a população que 
vamos tentando ter conhecimento de casos destes para atuarmos de início”. 
 
GNR2CMDT2: “Enquanto as forças policiais têm sempre, preveem sempre a prevenção dos crimes e são 
ágeis a preparar todas as suas atividades no sentido de prevenir o crime, seja lenocínio, seja outro qualquer. 
No entanto, o lenocínio, tem que haver sempre um conhecimento prévio de, pelo menos, a suspeição de que 
existe isto nalgum sítio, as vigilâncias seriam importantes”. 
 
GNRNIC4: “Apostar nas campanhas de sensibilização de pessoas”. 
 
GNRNIC5: “Muitas das vezes a as campanhas são muito importantes, mas este tipo de crime não, não muito 
conhecido, ou melhor a população em geral desconhece”. 
 
GNRNIAVE1: “Medidas que possam ter a devida eficácia, elas não são fáceis. Passa por algum 
esclarecimento da própria população, algumas ações de sensibilização na perspetiva de explicar o que é que 
pode ser englobado como crime, e o que é que não é”. 
 
COORDPJ1: “O que é feito hoje em dia… há várias organizações deque dão apoio social e que fazem 
intervenção junto de trabalhadores de sexo, normalmente, mesmo nesta prostituição de estrada e de casas, 

1 2 3 4
Mudança de mentalidade/cultura X 1 17%
Prevenção-complicada X X 2 33%
Sistemas de videovigilância X X 2 33%
Vigilâncias X 1 17%

Análise Quantitativa das Respostas à questão 5.2.2

Atitudes Proativas- tomada de conhecimento 1 Coordenador e 3 procuradores do Ministerio publico da Comarca de Aveiro   Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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procuram ir junto das pessoas. Muitas vezes estas instituições fazem-nos sinalização de algumas situações mais 
complicadas”. 
 
INSPCHEFSEF1: “Efetivamente o SEF tem lançado ao longo dos anos diversas campanhas de sensibilização 
para a exploração das mulheres” 
 
INSPSEF3: “Pois, é assim, eu sou apologista… Hoje temos imensas campanhas no âmbito do tráfico, não é? 
Até porque o tráfico para a exploração laboral tem-se assistido a uma grande, a uma grande deteção que não 
era normal nos anos anteriores. E, portanto, tem havido imensas campanhas, desde panfletos, a vídeos, agora 
até temos o dia nacional do tráfico”. 
 
 
Tabela 8 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (OPC´s) relativamente às 
atitudes proactivas e tomada de conhecimento. 

 
 
 
 
5.3 Formas de Deteção 
 
5.3.1 Juízes 

 

Relativamente à tomada de conhecimento, três dos magistrados entrevistados referem 

que a denúncia não é o mais comum neste tipo de crime, uma vez que as vítimas se encontram 

numa situação de vulnerabilidade e o receio em denunciar está presente. Assim sendo, o 

conhecimento deste tipo de práticas ocorre através de ações policiais, vigilâncias. JIC1 refere 

que na maioria dos casos, o conhecimento ocorre através de situações de permanência ilegal 

no país por parte das vítimas deste crime e escutas provenientes de outros processos. Apenas 

um dos entrevistados refere a denúncia anónima como uma das formas de deteção do 

lenocínio. 

 
JJ1: “... temos que ver como é que surge o fenómeno do lenocínio. Muitas vezes são com casas que 
são identificadas, onde o lenocínio acontece... e creio que será fácil detetar esse tipo de situações... O 
lenocínio que normalmente está associado ao fenómeno da prostituição, que se desenvolve em meio 
aberto, também creio que com vigilâncias, com mecanismos desse género, é fácil detetar o fenómeno”. 

 
JJ3: “...que antigamente era mais localizada e circunscrita em estabelecimentos, declarados ou não, 
mas mesmo aqueles que não eram declarados, oficialmente não existiam, acabavam até mesmo as 
entidades policiais por tomar conhecimento por outros meios, que ali se praticava prostituição, e que 
havia exploração dessa atividade. De há uns tempos para cá, praticamente não existe… porque cada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Meios de comunicação X X X 3 10,7%

Campanhas sensibilização X X X 3 10,7%

Mudança de mentalidade/cultura X X X 3 10,7%

Outros OPC's - Policiamento de proximidade X X X 3 10,7%

Prevenção complicada X X X X X X X X X X 10 35,7%

Sistemas de videovigilância X X X 3 10,7%

Vigilâncias X X X 3 10,7%

Análise Quantitativa da frequência dos Segmentos das Respostas à questão 5.2.3

Atitudes Proactivas - Tomada de Conhecimento Entrevistados OPC's Frequência

(n)

Percentagem

(%)
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vez mais a prostituição e a exploração da exploração exercem-se através dos meios tecnológicos, com 
divulgação através de sites na internet… e, portanto, são muito difíceis a deteção e a intervenção. E, 
por outro lado, ainda que se detete… e tanto quanto sei, dentro dos diversos órgãos de policias 
criminais há, há agentes que estão afetos, digamos, a esse manancial, a essa fonte importante hoje em 
dia, que é a internet, para se detetar crimes e recolher provas… ainda que se detete e se despolete 
uma ação visando prevenir… logo desparece aquele site, aparece um outro”. 
 
JIC1: “Não é aquele tipo de criminalidade em que haja propriamente a denúncia de alguém… está 
bem que acontece, mas não é o mais comum. Normalmente ou vamos pela emigração ilegal ou vamos 
pela permanência no país sem autorização… ou então vamos pela um informação policial que muitas 
vezes até resulta… pode resultar até por exemplo de outros processos que tenhamos escutas e resulta 
dessas escutas que há ali qualquer fenómeno que não tem a ver com aquela investigação, mas que tem 
a ver com o lenocínio e que é preciso investigar até autonomamente… que as vezes não interessa 
investigar no mesmo processo. Portanto, muitas vezes as denúncias começam por aí”. 
 

Tabela 9 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (Juízes) relativamente à 
tomada de conhecimento - formas deteção. 

 

 
 
 
5.3.2 Magistrados do Ministério público  
 

A esmagadora maioria dos magistrados do Ministério Público diz que a tomada de 

conhecimento é feita por denúncia anónima, normalmente pessoas que estão descontentes 

com a prática existente no seu meio de vivência, como por exemplo vizinhos do local onde 

este crime é praticado. Apenas um entrevistado refere que as denúncias são raras neste tipo 

de crime. Dois magistrados referem que as ações policiais são importantes no conhecimento 

destas situações, sendo que um deles menciona situações de imigração ilegal que levam 

posteriormente à deteção do lenocínio.  

 
 
COORDMP1: “Geralmente são denúncias anónimas. Geralmente é uma prostituta revoltada. É alguém que 
tem conhecimento… também já tive uma situação dessas, um cliente que foi a um estabelecimento e viu algo 
que não gostou da forma como estavam a tratar as raparigas e… e denunciou. Quer dizer, há sempre um 
pontapé de saída. Neste caso, por excelência, as denúncias anónimas são muito importantes. Nós vamos 
investigar tudo, não é? É o pontapé de saída”. 
 
PROCMP1: “Estas denúncias normalmente são apresentadas pelas próprias polícias que detetam situações… 
Ou pelo SEF também por causa das emigrantes ilegais. Portanto, as entidades policiais é que normalmente 
detetam estas situações e trazem-nas aqui ao ministério público. Bem, em regra, ou algum cliente ou alguém, 

1 2 3 4 5

Prova testemunhal, declaração memória futura X 1 11%
Escutas, apreensões X 1 11%
Permanência ilegal no país - outros processos X 1 11%
Prevenção - sites internet X 1 11%
Denúncias anónimas X 1 11%
Proteção da vítima X X 2 22%
Ações policiais - casas identificadas X 1 11%
Agentes no terreno (ouvir comunidade) X 1 11%

Análise Quantitativa das Respostas à questão 5.3.1
3 juizes Julgamento do 1ºjuízo central criminal e 2 juizes Instrução criminal Frequência

(n)
Percentagem

(%)
Formas detenção



61 
 

algum vizinho… ou alguém que está descontente com o facto, eu diria mesmo por relações de vizinhança, do 
ambiente, de... muitas vezes são lugares mal frequentados, independentemente desta, desta, desta” 
 
PROCMP3: “Mas são raras essas denúncias. São muito raras. Porque as pessoas têm medo, sabe? As pessoas 
têm medo”. 
 

Tabela 10 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (MP) relativamente à 
tomada de conhecimento - formas deteção. 

 
 
 

5.3.3 Órgãos de Polícia criminal 
 
A esmagadora maioria dos agentes dos órgãos de polícia criminal participantes refere que a 

tomada de conhecimento deste crime dá-se através de denúncias anónimas que podem surgir 

por vizinhos dos locais onde existe a prostituição e concorrência de outros estabelecimentos 

de diversão noturna. A maioria que afirma isto refere que a denúncia por parte de vítimas é 

extremamente rara, havendo apenas um entrevistado que refere esta possibilidade quando a 

vítima desiste da prática da prostituição. Por outro lado, três agentes referem que muitas 

vezes a forma de deteção se dá através de ações policiais, tal como rusgas e ações de 

fiscalização.  
 
GNRNIC4: “Muitas das vezes fazem as denúncias pelos residentes e vizinhos dessas casas aonde estão a ser 
exploradas”. 
 
 
GNRNIC5: “Normalmente são denuncias anónimas, tem medo de se identificar”. 
 
GNRNIAV2: “A vizinhança denuncia caso de violência doméstica e acabam por encontrar um crime de 
lenocínio, exploração de mulheres”. 

 
GNRNIAVE1: “Efetivamente as denuncias sejam para crime violência doméstica sejam para exploração de 
exploração de mulheres, tem sido sempre anónima, como telefonemas anónimos, até tivemos manuscritos de 
pessoas anónimas”. 
 
 
INSPPJ1: “Normalmente e a grande maioria das vezes, são denúncias anónimas. Embora aconteça também 
algumas vezes os vizinhos das casas… Porque dá um mau ambiente, dá, mas vizinhanças e isso acaba por 
acontecer. Na certeza, porém, muito dificilmente é a vítima a fazer a denúncia. E é difícil ser a vítima por uma 
razão muito simples. Há outros meios de as persuadirem e como normalmente estão ligados a família, menores, 

1 2 3 4

Denúncias anónimas X X 2 50%
Ações policiais X 1 25%
Situação Emigração Ilegal X 1 25%

Análise Quantitativa das Respostas à questão 5.3.2

Formas detenção 1 Coordenador e 3 Procuradores do Ministério Público da Comarca de Aveiro Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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pais, crianças de tenra idade e que… as pessoas acabam por ter medo e sujeitar-se a todas as ameaças que 
são feitas”. 
 
 
INSPPJ4: “Geralmente quem faz as denúncias… raramente é a vítima. Ou são pessoas que conhecem a vítima, 
que começam por dar a informação (...) Sim, vizinhos… Que se põem à conversa com as raparigas e elas vão 
adiantando qualquer coisa. Vão dizendo qualquer coisa”. 
  
 
PSPDIC1: “Por norma são denúncias anónimas… ou vizinhos que veem uma afluência anormal de pessoas 
estranhas aos apartamentos. No caso eram um apartamento inicialmente e na situação mais recente foi uma 
vivenda. É sempre vendido para nós como um corrupio de pessoas estranhas, com afluência a uma área mais 
reservada do prédio”. 
 
PSPDIC3: “Às vezes são denúncias anónimas, cidadãos que residem por exemplo em determinado prédio e 
começam a notar um vai vem anormal para determinados apartamentos e então aí denunciam, ou escrevem 
cartas anónimas, ou por telefonemas ou seja como for”. 
 
 
INSPCHEFSEF1: “São denúncias anónimas que muitas vezes são feitas por, ou por cidadãos anónimos ou 
identificados, mas são feitas de uma forma genérica, mas que são feitas normalmente por cidadãos… se 
estamos a falar dos apartamentos, a vizinhança que se queixam dos apartamentos x e y. Nas casas de 
prostituição de rua também. Pessoas que se sentem incomodadas ou porque muitas vezes presenciam 
determinados atos de violência associados também a este fenómeno. Embora, muitas vezes também acontece 
casos de casas noturnas, há aquelas denúncias que é feita pela concorrência. E naturalmente isso antes de ser 
comunicado ao ministério público, obriga a uma confirmação mínima. Pra ver se estamos perante uma coisa 
que seja credível ou não. Embora seja obrigatória a comunicação mesmo que elas não tenham fundamento”.  

 
INSPCHEFSEF2: “Deteção? Esse papel é feito através da própria ação de fiscalização. Há ação de 
fiscalização preventivas… Ao nível da investigação criminal esse trabalho faz menos sentido. Mas 
relativamente às pessoas que estão a ser exploradas, há sempre essa prevenção… E isto muitas vezes, aliás 
como outros OPC’s também, em colaboração com ONG’s que se costumam fazer este acompanhamento de 
situações de prostituição…”. 
 
 
 
 
Tabela 11 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (OPC’s) relativamente à 
tomada de conhecimento- formas deteção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prova testemunhal, declaração memória futura X X X 3 7,9%
Escutas, apreensões X X X 3 7,9%
Policimento proximidade X 1 2,6%
Denúncias anónimas-visinhos X X X 3 7,9%
Denúncias dificil ser a vitima-medo X X 2 5,3%
Denúncias anónimas X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 47,4%
Denúncias anónimas-concorrência X X 2 5,3%
Denúncias - vitímas x x 2 5,3%
Denuncias por terceiros X 1 2,6%
Ações policiais- Casas identificadas X X X 3 7,9%

Análise Quantitativa da frequência das respostas à questão 5.3.3

Formas detecção Entrevistados OPC's Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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5.4 Investigação criminal 
5.4.1 Juízes 
 

A esmagadora maioria dos juízes entrevistados (f = 80%) refere que o meio de prova 

mais usado nos processos deste tipo de crime é a prova testemunhal, sendo para isto 

importante as declarações para memória futura por parte das vítimas para preservar o seu 

depoimento. De forma diferente, um entrevistado refere a prova pericial como essencial, 

relacionando isto com as novas formas de perpetração deste crime, através da internet. Um 

dos entrevistados refere que não se pode considerar haver um meio de prova essencial, 

defendendo que se deve optar pela conjugação de diversos meios de obtenção de prova, tal 

como as escutas, vigilâncias, buscas, apreensões e prova testemunhal. 

 

 
JJ1: “É assim, os meios de prova que normalmente são apresentados e são indicados… estribam-se 
normalmente na prova testemunhal e nas apreensões. Apreensões de objetos conexionados com, com o 
fenómeno da prostituição, sejam eles profiláticos ou algo do género. E depois as testemunhas de quem é, de 
quem foi detetado em casas ou de quem recorreu a meio aberto. Portanto, essencialmente é isso. A nível de 
outros mecanismos, nomeadamente escutas não… creio que não são muito usados”. 
 
JJ2: “Bom, estes crimes como todos os crimes que têm depois a ver com a intimidade das pessoas, é 
fundamental que se lance mão da proteção, dos meios que temos de proteção da vítima, da testemunha, não é? 
Porque a prova essencial é a prova obtida junto da vítima, com o depoimento da vítima. Claro que a vítima é 
uma vítima fragilizada. Muitas vezes são vítimas que estão ilegais no país, estão em situação de permanência 
ilegal e portanto não é fácil disporem-se a depor porque expõem a sua própria situação de ilegalidade… mas 
ai tem que se ter… nomeadamente a questão das declarações para memória futura que a vítima é ouvida pelo 
juiz de instrução e depois em julgamento reproduzem-se essas declarações gravadas para proteger a vítima, 
aliás como se faz em todos os crimes de natureza sexual”. 
 
JIC1: “São todos… Sabe que isto aqui… Repare, nós se tivermos só as escutas, se calhar não vamos lá. Se 
tivermos só vigilâncias, dificilmente também vamos lá. Isto acaba por ser a conjugação… Tem de ser a 
conjugação porquê? Porque as escutas podem-nos abrir o caminho para perceber quem são os envolvidos, 
quem é o cabecilha, como é que fazem os contactos… para perceber essa realidade. As vigilâncias podem-nos 
ajudar a perceber o tipo de frequência dos estabelecimentos, quem é que lá vai identificar clientes, identificar 
mulheres, ver o tipo de movimento que há, as horas em que há, etc. E depois as buscas é essencial porquê? 
Porque as buscas servem não só para recolher os objetos… quer dizer, se tivermos uma casa utilizada para a 
prostituição temos os quartos. Dentro dos quartos temos preservativos, temos lubrificantes, temos uma serie 
de artigos que usualmente estão relacionados com a prostituição. Temos as mulheres. E, portanto, elas são 
logo identificadas. São identificados os clientes. Isso é importante para tentar depois obter os depoimentos. E, 
portanto, eu diria que não há um meio de prova essencial, ou mais importante que outro… tem é que ser a 
conjugação. Eu se calhar com as buscas não chegamos lá, mas se conjugarmos tudo, se tivermos uma série de 
vigilâncias que nos mostram que num determinado horário, normalmente noturno, o estabelecimento é 
frequentado por indivíduos, sempre diferentes, etc. Que estão lá sempre aquelas mulheres… depois com o 
depoimento de uns e outros e com tudo o que foi recolhido… é dai que se chega a uma conclusão que de facto… 
e com as escutas naturalmente. As escutas são importantes. As vezes escutas dão-nos a massa para cimentar 
tudo o resto (...) Eu diria que é da conjugação de todos esses elementos e de acordo com as regras da 
experiência também”. 
 
JIC2: “É a prova mais ingrata, mas a prova que também é rainha e é a prova que na minha perspetiva… que 
é a testemunhal”. 
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JJ3: “Tendo em conta a evolução dos moldes em que o crime vem sendo praticado, nos últimos anos, penso 
que… a prova pericial, através dos contactos efetuados, as marcações, a divulgação dos serviços, feitos 
através da internet, são os meios mais eficazes. 
 
 
Tabela 12 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (Juízes) relativamente 
Investigação Criminal. (dificuldades) 

 
 
 

No que concerne às dificuldades sentidas durante o processo da investigação criminal 

e produção de prova deste tipo de crime, os entrevistados referem que a problemática está 

relacionada com a dificuldade das vítimas em depor, uma vez que se encontram numa 

situação de fragilidade e muitas vezes sofrem represálias por parte dos agentes que praticam 

o crime. Devido a esta razão, enunciam a importância das declarações para memória futura 

e uma proteção mais efetiva das vítimas. 

 
JJ2, JIC1 e JIC2 “Na fase de julgamento… As principais dificuldades são precisamente que as vítimas com o 
julgamento e com a situação, não ficam de repente pessoas independentes e, e, e… esclarecidas e livres e etc. 
Continuam na sua situação de fragilidade e é muito difícil protegê-las e conseguir que elas venham depor. 
Porque depois nestes mundos há muitas cumplicidades, não é? Porque a pessoas conseguiu aquele trabalhou 
porque alguém a ajudou, portanto agora também não vai trair essa confiança, etc. Há complicações a esse 
nível naturalmente”. 
 
 
5.4.2 Magistrados do Ministério Público 
 

Todos os magistrados do ministério público entrevistados referem as buscas e o 

exame ao local onde a prostituição é praticada como um meio de obtenção de prova usado e 

essencial para a produção da prova. Através desta busca poder-se-ão apreender diversos 

objetos que podem ser úteis para demonstrar a existência da prática da prostituição naquele 

local. Em conjugação com isto, um outro entrevistado refere que a prova documental, em 

particular o acesso a dados bancários, pode ser benéfico para se demonstrar o crime de 

lenocínio. A prova testemunhal é também referida por um dos entrevistados, como forma de 

consolidar a prova produzida – depoimentos de vítimas e clientes. Por outro lado, dois 

magistrados referem as escutas telefónicas como um meio de produção de prova. 

1 2 3 4 5

Prova testemunhal, declaração memória futura X X 2 18%
Prova testemunhal - apreensões X X 2 18%
Prova pericial (internet), documental X 1 9%
Escutas Vigilâncias, buscas X 1 9%
Ações policiais- Casas identificadas X 1 9%
Dificuldades- não identifica X 1 9%
Dificuldades- situção vulnerabilidades vitimas-dific depor X X X 3 27%

Análise Quantitativa das Respostas à questão 5.4.1

Investigação Criminal 3 juizes Julgamento do 1ºjuízo central criminal e 2 juizes Instrução criminal Frequência

(n)

Percentagem

(%)
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COORDMP1: “A investigação é isso… Quer dizer, quando se deteta uma situação em que pode haver ali 
lenocínio, com exploração de mulheres para a prática de atos sexuais, é a vigilância, as vezes os agentes 
infiltrados também. Ajuda bastante… E as escutas… quando temos alguém que sabemos que naquele sítio, é o 
dono daquele estabelecimento, procuramos saber qual é o telefone e colocamos sobre escuta”. 
 
 
 
PROCMP2: “Em regra, o que se faz, delega-se a investigação no OPC territorialmente competente até porque 
é um tipo de crime que exige uma grande mobilidade de agentes que não se compadece com uma investigação 
que formalmente decorra propriamente no DIAP. É certo que depois há uma série de diligências, 
nomeadamente a realização das buscas, o acesso aos dados bancários que tem de ser realizadas no DIAP, mas 
digamos que tudo mais passa essencialmente por…”. 
 
 
 
 
PROCMP3 “A prova testemunhal é fundamental, mas como disse, as vezes não conseguimos em abundância… 
porque nesse processo grande houve uma prostituta que falou. Mas eram tantas mulheres que estavam lá 
identificadas e mais ninguém falou. Mas temos os depoimentos… a prova testemunhal. Os depoimentos dos 
clientes. Que é fundamental. Isso reporta-nos para um outro meio de prova que é a busca... Nós conseguimos 
porque eles sabem que têm de depor. E nós temos de ter respeito pela privacidade deles em casa. E se calhar 
indicam-nos outra morada para serem notificados. Não vou negar que eles pedem uma atenção para serem 
notificados no seu domicílio profissional, porque se são notificados em casa podem ser questionados. E eles 
no fundo não querem que se saiba. Mas falam… Os clientes falam”. 
 
 
 

Tabela 13 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (MP) relativamente à 
Investigação Criminal(dificuldades) 

 
 
 
 
5.4.3 Órgãos de Polícia criminal 
 

A esmagadora maioria dos agentes dos órgãos de polícia criminal participantes 

decide-se pelas vigilâncias e escutas, (f = 60%). Eventualmente, em primeira instância, pela 

vigilância, em que há uma sondagem discreta ao local para apurar de facto se existe indícios 

de crime, recolhendo provas indiciárias. Posteriormente, partir para a prova de aferição, com 

vigilâncias, escutas telefónicas e, eventualmente, de imagem. E para culminar, o 

cumprimento de mandados de busca para recolher prova física. 

1 2 3 4

Prova testemunhal(vitimas, clientes) X 1 14%
Exames ao local-buscas X X 2 29%
Escutas, vigilância(agentes infiltrados) X X X 3 43%
Previsto na lei (código Processo Penal) X 1 14%

Análise Quantitativa das Respostas à questão 5.4.2

Investigação Criminal 1 Coordenador e 3 procuradores do Ministerio publico da Comarca de Aveiro Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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COORDPJ1: “É a prova testemunhal aqui sempre. Aqui é sempre a prova testemunhal (...) Aqui é como lhe 
digo. Num primeiro momento as vigilâncias, depois as buscas, não é? E… e no final a prova testemunhal, no 
lenocínio é complicado. São vigilâncias, normalmente… tem mais a ver com esse tipo de recolha de prova. 
Para se verificar a situação como é que se processa”.  
 
INSPCHEFPJ2: “A nível dos meios de prova, sem dúvida os testemunhos. É fundamental… é assim, desde 
logo era aquilo que eu dizia há pouco. Desde logo é fundamental fazer a recolha de informação inicial. 
Primeiro para comprovar a existência do crime. Que é uma coisa que neste tipo de coisas temos que fazer. 
Comprovar que o crime está a ocorrer ou poderá estar a ocorrer e em que local. Depois as vigilâncias são 
fundamentais para desde logo termos acesso a um leque de frequentadores desse espaço para depois serem 
ouvidos como testemunhas e nos explicarem o que é que iam lá fazer e como é que iam fazer. E depois, 
invariavelmente, acabamos por ter que fazer as buscas para e tem de ser realizadas no DIAP, mas digamos 
que tudo mais passa essencialmente por…”.  
 
INSPJ4: “O meio de prova passa sempre pela prova testemunhal. Se a vítima chegar ao tribunal e confirmar 
aquilo que, que diz no auto, é fundamental. Depois, há outros meios de prova que é na altura em que se faz as 
buscas, em que geralmente os arguidos têm na posse deles os documentos de identificação das vítimas… Os 
bilhetes de, de avião que, de virem, quando as foram buscar ou… as despesas que fazem com elas, os 
preservativos que lhes dão- Geralmente decorre… começa logo por haver uma vigilância, não é? Uma 
vigilância ao local onde poderá estar…”. 
 
INSPCHEFSEF1: “A testemunhal é muito importante… E depois obviamente a prova, a prova documental, 
não é? Pronto, essencialmente, porque tem a ver com, com documentos, com os sinais da prática…”. 
 
INSPCHEFSEF2: “A acusação assenta sempre sobre prova testemunhal e documental. Nestes casos, mais 
sobre a testemunhal, do que da documental, em regra”. 
 
INSPSEF4: “Ora, a recolha de prova física. Testemunhal também. E muitas das vezes, acontecendo casos com 
cidadãos brasileiros a prostituir-se… Quando existam testemunhas de nacionalidade estrangeira, muitas delas 
em situação documental precária, promover a inquirição para memória futura. Muitas das vezes as 
testemunhas desparecem antes da audiência de julgamento (...) A parte das provas materiais é importante 
também. Os movimentos financeiros são importantes porque estamos a falar de lucro e a tipificação do crime 
tem tudo a ver com o lucro e intenção lucrativa. Portanto, movimentos financeiros dos arguidos. Vigilâncias, 
eventualmente. A testemunha do cliente é muito complicada porque muitas vezes é considerada, dá-se a devida 
prioridade… Alguns são pessoas casadas que recorrem à prática da prostituição por razões pessoais, 
libidinosa, e que… É complicado ouvi-los depois”. 
 
GNR1CMDT1: “Um comandante nunca está satisfeito. Um comandante queria sempre ter mais maios. Agora, 
o que eu sei, a nível deste comando, embora o número seja reduzido, são excelentes profissionais e têm 
conseguida dar conta do recado. Têm conseguido combater e estar atuantes, especialmente a nível da violência 
doméstica. No lenocínio quando têm conta dele também atuam, embora como eu disse o número não seja tão 
significativo. Agora, se tivesse possibilidade de aumentar o efetivo, aumentaria. Para conseguir um combate 
mais eficaz”. 

GNRNIC2: “Cada vez mais as dificuldades de recursos humanos é evidentes, as polícias têm menos pessoal 
para trabalhar, (os meios humanos) ah e meios materiais”. 
 
GNRNIC4: “As buscas ...para Investigação, mas na minha opinião não chega é preciso coordenar com 
agentes infiltrados, vigilâncias permanentemente... Começa logo pela prova testemunhal”. 
 
GNRNIC6: “Mas efetivamente está tudo no livro quer dizer a formação aos militares, aplicar manuais de 
procedimentos, check lists…seria muito importante para este crime em função de conseguir a prova material”. 
 
PSPDIC1: “Certo. O essencial aqui é como digo, poderiam ser as próprias pessoas que estão a ser vítimas do 
lenocínio. Alem das provas através das escutas ou da, ou mesmo da prova material, penso que a vítima seria a 
parte fundamental. Material sim. Porque se for uma apreensão de uma quantia substancial de dinheiro numa 
residência onde se fez a busca, que…”. 
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INSPCHEFSEF2: “Quando temos a notícia de facto desse crime de lenocínio, as diligências 
decorrem dependente de caso para caso, diligências investigatórias para o carrear da prova assentam 
em diversos tipos. Nomeadamente, essencialmente na prova testemunhal, na prova… na prova 
documental recolhida através de buscas, como disse muito bem. Buscas domiciliárias ou não 
domiciliárias. Aos estabelecimentos onde as pessoas exercem essa atividade de prostituição 
explorada. E também muitas vezes, quando a complexidade assim o exige, de escutas telefónicas que 
o SEF realiza”.  
 
INSPSEF4: “O tipo de diligências a realizar no âmbito de um processo crime tem que ser decidido 
caso a caso. Observando as características do crime, da denúncia, dos agentes, a localização 
geográfica do espaço onde é praticado o crime de lenocínio. Decide-se pelas vigilâncias, 
eventualmente primeiro por uma, em primeira instância por uma sondagem discreta ao local para 
apurarmos de facto se existe indícios de crime. E recolhemos provas indiciárias. E depois partir para 
a prova de aferição, com vigilâncias, escutas telefónicas, eventualmente, de imagem. E para culminar, 
o cumprimento de mandados de busca para recolher prova física”.  

 
Tabela 14 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (OPC’s) relativamente à 
Investigação Criminal (Dificuldades). 

 

 
Dos participantes pertencentes a órgãos de polícia criminal, 28 participantes, tal como 

se pode conferir na tabela acima apresentada, 25 dos participantes (f=32,9%) queixa-se das 

dificuldades como falta de meios humanos, bem como materiais. No que diz respeito às 

instituições que dão apoio na investigação criminal relativamente ao crime lenocínio em (f = 

2,6%) existem poucas que deem um efetivo apoio ou acompanhamento - departamento 

Regional de Investigação e Fiscalização do serviço de Investigação Criminal do 

departamento de Investigação Criminal Serviço de Estrangeiros de Coimbra. Porém, nos 

restantes OPC´s, quando precisam de apoio para vítimas de lenocínio ou tráfico humano, 

apenas referem a linha de apoio 144. No entanto, quando se aborda um crime relacionado 

com violência doméstica, a vítima é logo encaminhada para a Associação Portuguesa de 

Apoio à Vítima (APAV). Por certo a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança 

Pública têm equipas especializadas em violência doméstica, o Núcleo de Apoio à vítima 

(NIAV). 27 dos participantes (f = 32,9%) referem que os meios de produção da prova 

preferenciais são a documental e material do processo da investigação criminal, embora 2 

dos participantes (f = 2,6%) refiram que a prova pericial é mais importante e eficaz.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Meios prova preferenciais(mandado busca) X X 2 2,6%
Prova testemunhal-P.Documental X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 22,4%
Investigação opc´s (C. Territorial) X X 2 2,6%
Prova pericial X X 2 2,6%
Escutas, Vigilâncias(agentes infiltrados) X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 23,7%
Previsto na lei (CP E CPP) X X X 3 3,9%
Dificuldades(Falta meios (humanos, materiais) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 32,9%
Aplicar  estrategias de investigação X X X 3 3,9%
Manual de procedimentos(Check list) X X 2 2,6%
Instituições de Apoio- (CIG, EME, APAV E LINHA 144 X X 2 2,6%

Análise Quantitativa das respostas à questão 5.4.3

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OPC's (PJ, SEF, PSP, GNR, GNR/UCC) Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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No que concerne às dificuldades sentidas durante o processo da investigação criminal 

e produção de prova deste tipo de crime, os entrevistados referem (f = 32,9%) que realmente 

o efetivo está reduzido na maior parte das instituições (OPC´s). Os problemas estão 

relacionados com o défice recursos humanos (meios materiais e humanos). No entanto, 

alguns participantes referem ainda que os meios estão “obsoletos” para este tipo de 

investigação. Efetivamente os fenómenos criminais necessitam de muita exigência por parte 

dos investigadores nas diligências externas, porque muitas das vezes passa por trabalho. 

Portanto é necessário perceber, rotinar os alvos, para depois definir qual é a melhor estratégia 

para investigar e para conseguir provar aquilo que está na lei (Código Penal). Existem ainda 

dificuldades acrescidas de conseguir com que as vítimas deponham, uma vez que muitas das 

vezes essas vítimas estão vulneráveis e numa situação de permanência ilegal.  

 
5.5 Prova de julgamento – Meios de prova 
5.5.1 Juízes 
 

A esmagadora maioria dos juízes entrevistados refere que os meios de prova que 

resultam numa maior eficácia probatória em sede de julgamento são a prova testemunhal, 

com o depoimento da vítima, e as apreensões realizadas de objetos e documentos 

relacionados com a prática da prostituição – prova pericial, tal como documentos relativos a 

marcações com clientes e dinheiro. Um dos juízes menciona que se consegue uma maior 

eficácia probatória através da conjunção dos diversos meios de prova ao dispor da 

investigação criminal. No que se refere às dificuldades existentes para alcançar o objetivo de 

uma maior eficácia probatória, todos os juízes referem que os depoimentos da vítima muitas 

vezes não são conseguidos em sede de julgamento, devido ao facto de estas se encontrarem 

numa situação de vulnerabilidade e coagidas por parte dos potenciais infratores. Outra das 

razões prende-se com o facto de muitas vezes estas vítimas serem de nacionalidade 

estrangeira e, no momento do julgamento, já não se encontrarem no país. Assim, um dos 

juízes salienta a importância das declarações para memória futura com o objetivo de 

preservar os depoimentos e serem, posteriormente, utilizados em sede de julgamento. Os 

depoimentos de clientes muitas vezes também são dificultados devido a motivos relacionados 

com as suas relações pessoais e questões morais. Posto isto, aquilo que fica demonstrado em 

julgamento são os factos objetivos do tipo legal do crime de lenocínio, sendo que muitas 

vezes isto depende das circunstâncias da investigação criminal que se realizou, relacionado 

com as dificuldades acima explanadas.  
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JJ1: “Eu confesso que a nível de prova não vejo uma dificuldade acrescida. Muitas vezes são indicadas muitas 
testemunhas que permitem considerar o exercício da atividade em si… Porque pode haver alguma dificuldade 
acrescida de se porventura um autor… um autor mediato do crime, se porventura não estiver no local, pode 
ser difícil a associação entre a atividade de lenocínio em si e a pessoa em concreto. Mas naquilo que me tem 
sido dado a conhecer, não nos temos deparado com essa dificuldade. Se calhar pela, pela qualidade da prova 
que foi indicada pelo ministério público”.     
 
JJ2: “Bom, consegue-se demonstrar… Pronto, depois esta prova é normalmente coadjuvada com as 
intervenções ou do SEF ou de outras polícias, que entram no estabelecimento e que detêm e que identificam as 
mulheres, normalmente mulheres, também haverá homens noutros estabelecimentos, mas como se sabe é mais 
raro. Mas, portanto, são as buscas que se fazem em que se identificam os clientes, as mulheres que estão a 
prestar. E depois todo um conjunto de objetos que apreendem nessas ocasiões que demonstram que ali se 
pratica a prostituição, como coisas ligadas a isso mesmo. Anotações porque normalmente as mulheres anotam 
o número de clientes e o dinheiro que receberam para depois dar contas para a pessoa para quem trabalham. 
Normalmente são essas as provas. A testemunhal e são as buscas”. 
 
 
JJ3: “Pois… Muito pouco… Muito pouco. Por um lado, isso decorre de vários fatores. Por um lado, os crimes 
de lenocínio, tendencialmente são julgados anos mais tarde da prática. Sendo como disse um fenómeno que 
nos últimos anos se vem concentrando mais em estrangeiros… portanto, exploração de mulheres estrangeiras, 
invariavelmente quando chegamos à fase de julgamento elas já não se encontram em Portugal, não 
conseguimos localizá-las, e portanto a prova testemunhal é praticamente… aquelas que poderiam ter um 
contributo mais ativo, que seriam as mulheres exploradas… ou envolvidas nos atos sexuais, dificilmente 
comparecem. Depois como o crime tem uma conotação sempre imoral, de acordo com a nossa sensibilidade 
enquanto comunidade, mesmo as mulheres que fazem prostituição de forma livre ou aquelas que são 
exploradas, forçadas… beneficiando os ativos agentes do crime da situação de fragilidade delas, por uma 
questão de reserva pessoal, tem naturalmente a tendência a não assumir aquilo que efetivamente se passara. 
Por outro lado, quando são indicados clientes dessas mulheres (...), mas dizia eu, portanto, por contraponto, 
outra fonte de prova testemunhal são os clientes. Os clientes pelas mesmas razoes também não assumem o que 
é que efetivamente fizeram, o que é que procuraram, o que é que obtiveram, por vezes até por uma questão de, 
lá está, de decoro, de acordo com a moralidade vigente e, por outro lado, até para preservarem as suas relações 
pessoais, em termos afetivos… tendem a nunca assumirem aquilo que será a verdade dos factos. E, portanto, 
apresentam sempre versões que não são coincidentes com aquilo que é o teor da acusação, com base nos 
indícios recolhidos no processo, não é?”. 
 
JIC1: “São todos… Sabe que isto aqui… Repare, nós se tivermos só as escutas, se calhar não vamos lá. Se 
tivermos só vigilâncias, dificilmente também vamos lá. Isto acaba por ser a conjugação… Tem de ser a 
conjugação porquê? Porque as escutas podem-nos abrir o caminho para perceber quem são os envolvidos, 
quem é o cabecilha, como é que fazem os contactos… para perceber essa realidade. As vigilâncias podem-nos 
ajudar a perceber o tipo de frequência dos estabelecimentos, quem é que lá vai identificar clientes, identificar 
mulheres, ver o tipo de movimento que há, as horas em que há, etc. E depois as buscas é essencial porquê? 
Porque as buscas servem não só para recolher os objetos… quer dizer, se tivermos uma casa utilizada para a 
prostituição temos os quartos. Dentro dos quartos temos preservativos, temos lubrificantes, temos uma serie 
de artigos que usualmente estão relacionados com a prostituição. Temos as mulheres. E, portanto, elas são 
logo identificadas. São identificados os clientes. Isso é importante para tentar depois obter os depoimentos. E, 
portanto, eu diria que não há um meio de prova essencial, ou mais importante que outro… tem é que ser a 
conjugação. Eu se calhar com as buscas não chegamos lá, mas se conjugarmos tudo, se tivermos uma série de 
vigilâncias que nos mostram que num determinado horário, normalmente noturno, o estabelecimento é 
frequentado por indivíduos, sempre diferentes, etc. Que estão lá sempre aquelas mulheres… depois com o 
depoimento de uns e outros e com tudo o que foi recolhido… é dai que se chega a uma conclusão que de facto… 
e com as escutas naturalmente. As escutas são importantes. As vezes escutas dão-nos a massa para cimentar 
tudo o resto. Que no fundo é quando eles se descaem e falam mais abertamente do assunto… isso, juntamente 
com outros elementos, ajudam-nos a resolver. Isso é importante. Mas eu não daria uma importância 
fundamental a um dos elementos de prova em particular. Alias, é o comum a todos os processos. Eu diria que 
é da conjugação de todos esses elementos e de acordo com as regras da experiência também”. 
 
 



70 
 

5.6 Regulamentação da Prostituição 
 
5.6.1 Juízes 
 

A maioria dos juízes reconhece a importância do debate sobre uma possível 

regulamentação da profissão da prostituição, uma vez que esta é uma prática que sempre 

existiu e sempre irá existir, tendo as instituições do Estado que lidar com esta atividade. A 

maioria dos juízes defende que uma potencial regulamentação poderia proporcionar diversos 

aspetos positivos, tal como a melhoria das condições de higiene no decurso da atividade, 

sendo benéfico para questões de saúde pública, uma maior proteção dos trabalhadores e 

clientes e uma maior proteção dos direitos laborais. No entanto, um dos juízes menciona que 

uma potencial alteração não iria diminuir os casos em que existe a exploração do trabalho 

sexual por parte de terceiros – elemento central neste tipo legal de crime. Salienta-se ainda 

que um dos juízes refere que a sociedade e a mentalidade existente poderão não estar 

preparada para esta alteração, uma vez que existem “amarras ideológicas, religiosas e 

preconceitos”. 

 
JJ1: “Vamos ver… Se calhar, poderia. No sentido de possibilitar o exercício desta atividade que existe. Não 
se pode fechar os olhos à prostituição porque existe… dando condições para ser desenvolvida de uma forma 
mais acética e mais segura a quem se dedica a este tipo de atividade. Com a inerente proteção que uma 
atividade regulamentada tem”. 
 
JJ2: “Isso é uma opinião… Pois, há muito essa opinião que se deveria regulamentar a prostituição. Na minha 
opinião é assim, a prostituição, se for a própria pessoa a gerir a sua própria atividade, é uma coisa que não 
precisa de regulamentação absolutamente nenhuma, não é? A pessoa poderá exercer essa atividade livremente. 
Se me fala em prostituição no sentido de haver casas de prostituição, em que há alguém que lucra com esta 
atividade, na minha perspetiva deveria continuar a ser criminalizado”. 
 
JJ3: “Sim… isso sem dúvida. Qualquer atividade que seja regulamentada pode ser, de algum modo, 
monitorizada, digamos assim, fiscalizada… e as pessoas estão naturalmente (...) Tem diversas vantagens, 
incluindo a proteção da saúde pública, de controlo sanitário, tal como já referi… Mas caberá à comunidade e 
ao legislador ponderar se justifica, pensando essas vantagens e desvantagens que existem”. 
 
JIC1: “Eu acho que a regulamentação da prostituição é um assunto que podia e devia ser debatido por várias 
razões. Protegia os clientes. Porque a regulamentação passa também por garantir as condições de higiene e 
segurança. Eventualmente, eu penso que poderia proteger mais as mulheres… a nível de condições de exercício 
da função. E, portanto, agora… eu não sei… quando nós falamos nisso, quer dizer… Isso até poderia vir a 
mudar…, mas isto é também uma questão de mentalidade” 
 
JIC2: “Não é uma certeza certa, não é? Como se costuma dizer. Mas acho que com grande probabilidade que 
sim. Porque entendo não só nesta situação, mas transversal a outras temáticas que um plano… tudo o que é 
regulamentado, que está regulamentado traz transparência, traz segurança. Há gestão das atividades 
correspondentes e da, dos, dos seus, dos seus meandros inclusivamente. Portanto, admito que sim. A 
regulamentação é um passo para que haja transparência e liberdade”. 
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Tabela 15 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (Juízes) relativamente à 
Regulamentação da Prostituição. 

 
 
 
 
5.6.2 Magistrados do Ministério Público 
 
 

Dos magistrados entrevistados, a maioria refere que uma potencial regulamentação 

da prostituição poderia acarretar uma melhoria das condições sanitárias, relacionadas com 

questões de saúde pública, uma maior proteção da vítima e, por outro lado, uma proteção das 

condições de trabalho, passando a existir direitos laborais, o que poderia funcionar a favor 

da proteção contra a exploração do trabalhador. No entanto, um dos magistrados refere que 

em termos criminais a questão do lucro por terceiros da exploração sexual deveria sempre 

manter-se, uma vez que atenta contra a dignidade humana, podendo, no entanto, haver uma 

legislação específica para proteger este tipo de vítima, tal como ocorre no crime de violência 

doméstica. 

 
COOPROC1: “Saúde pública e isso de certeza que era uma mais-valia. Não sei é se isto depois tem algum 
efeito positivo nas redes de tráfico de seres humanos para prostituição. Não sei se a regulamentação vai 
adiantar alguma coisa. Não sei se combate porque isto são redes internacionais que trazem normalmente até 
menores… muitas vezes até são menores que eles trazem para estas situações. Teria algumas facetas positivas, 
que é o caso da saúde pública, e até de proteção daquelas que…”. 
 
PROCMP1 - “Eu considero que sim. Mas são opções do legislador, mas… eu acho que a regulamentação 
desta atividade era boa para as próprias prostitutas, era boa para a sociedade, para os clientes, era boa para 
toda a gente. Porque… primeiro, se nós consagrarmos os direitos laborais, era uma forma de estar a proteger 
da própria exploração. A proteger na doença e os benefícios da segurança social, como qualquer cidadão que 
exercem… No fundo, não deixa de ser… é um trabalho. E como tal deve ser um trabalho remunerado, com 
assistência, por forma aquando chegar… não digo a terceira idade, mas… poder, digamos descansar 
também…”. 
 
PROCM2: “Concordo… proteção a nível de higiene, a nível de segurança (...) Isso não é uma matéria fácil 
porque mexe muito com valores morais… O que eu acho é que a prostituição sempre existiu desde o início dos 
tempos. Olhando para esse fenómeno que existe. E temos de olhar para ele como algo que realmente existe. 
Não podemos fazer de conta que não existe. Acho que se devia pensar seriamente em proteger estas mulheres. 
É preferível estarem num estabelecimento com todas as regras de higiene e de segurança… do que andarem 
sujeitas na rua a todo o tipo de agressão e sujeitas até a serem mortas”. 
 

1 2 3 4 5

Proteção da saúde pública X X X X 4 25,0%
Proteção de vitimas e clientes X X X X 4 25,0%
Direitos Laborais X X X X 4 25,0%
Explorados por terceiros X 1 6,3%
Razões da não concordância da regulamentação da prostituição X 1 6,3%
Promessas (contratos trabalho) pelos exploradores-proxenetas X 1 6,3%
Efeitos perversos à nivel social 0 0,0%
Agravação problemas saúde publica X 1 6,3%

Aspetos positivos

Aspetos negativos

Análise Quantitativa da frequência  das Respostas à categoria 5.6.1

Regulamentação da Prostituição 3 Juízes de julgamento 2 Juízes de Instrução Criminal (Comarca de Aveiro) Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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PROCMP3: “A prostituição em si, eu concordo que esteja descriminalizada. Porque é assim, a pessoa pode… 
uma mulher sozinha pode-se dedicar a prostituição porque ela quer. Agora se a sexualidade desta mulher for 
explorada por outra pessoa, que ela tenha proventos económicos pelo facto de outra pessoa doar o seu corpo 
em termos lucrativos, eu acho que isto é um atentado a dignidade humana. Porque ela está a ser pressionada 
para ser um objeto de mercadoria. E isto é que eu não concordo. E acho que é crime e deve ser criminalizado. 
Porque está em causa a dignidade humana, a dignidade moral, o desenvolvimento da personalidade da pessoa, 
está a ser posto em causa por esta atividade lucrativa. Agora, a pessoa é livre, sozinha de se prostituir onde 
quer que seja. Até porque é um direito constitucional a pessoa dispor do seu corpo. Agora, uma terceira pessoa 
fazê-lo profissional e viver, digamos assim, a minha profissão é ter várias mulheres ao meu dispor e eu ganhar 
dinheiro com isso, quer dizer, é chegarmos o ser humano ser rebaixada e não ter qualquer valor. A mulher é 
coisificada, digamos assim. E isso não concordo”. 
 
 
Tabela 16 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (MP) relativamente à 
Regulamentação da Prostituição. 

 
 
 
 
 
 
 
5.6.3 Órgãos de Polícia Criminal 
 

Tal como os restantes entrevistados, os órgãos de polícia criminal são sensíveis ao 

debate da regulamentação da prostituição, havendo, no entanto, opiniões distintas no que se 

refere a uma alteração da legislação e o que isso acarretaria. No que se refere a aspetos 

positivos a maioria dos entrevistados, 11 indivíduos, refere questões relacionadas com a 

melhoria das condições sanitárias, 6 indivíduos defendem que poderia resultar numa maior 

proteção dos trabalhadores e clientes no decorrer da atividade, 5 indivíduos referem que o 

trabalhador passaria a ser portador de direitos laborais, tal como qualquer outra profissão 

regulamentada e, por fim, 5 indivíduos referem que tal mudança poderia ser benéfico para o 

Estado em termos financeiros, uma vez que passariam a haver cobrança fiscal dessa 

atividade, havendo maior receita. Há ainda um indivíduo que defende que com essa mudança 

poderia haver uma maior facilidade na fiscalização da atividade por parte destes órgãos. 

Apesar de enumerarem os aspetos positivos acima mencionados, 4 indivíduos identificam 

1 2 3 4

Proteção da saúde pública X X X X 4 44,4%
Proteção de vitimas e clientes X X X 3 33,3%
Direitos Laborais 0 0,0%
Explorados por terceiros X X 2 22,2%
Razões da não concordância da regulamentação da prostituição 0 0,0%
Promessas (contratos trabalho) pelos exploradores-proxenetas 0 0,0%
Efeitos perversos à nivel social 0 0,0%
Agravação problemas saúde publica 0 0,0%

Aspetos positivos

Aspetos negativos

Análise Quantitativa da frequência  das Respostas à categoria 5.6.2

Regulamentação da Prostituição 1 Coordenador e 3 Procuradores Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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também possíveis efeitos negativos tal como a continuação da exploração do trabalho sexual 

por terceiros e o provável aumento das atividades com essa característica, podendo haver 

possíveis efeitos perversos em termos sociais. 
 
Tabela 17 - Frequências da análise de discurso dos entrevistados (OPC´s) relativamente à 
Regulamentação da Prostituição. 

 

 
 
5.7 - Caracterização Legal, Adequação do Artigo 169º e Penas Previstas - 
Magistrados23 
 

Quando os juízes são questionados sobre a caracterização legal do lenocínio todos 

concordam com a moldura penal abstrata. Segundo os entrevistados a moldura é adequada, 

razoável e ajustada. Relativamente à adequação do número 1 do artigo 169º do Código Penal, 

com a exceção de um juiz de instrução criminal, os restantes quatros mencionam que existe 

um debate sobre esta questão. Segundo os mesmos, o debate constitucional existente está 

relacionado com o facto de se questionar se há dignidade suficiente para se justificar a tutela 

penal, uma vez que aqui não existem elementos de coação ou violência. Assim sendo, referem 

que eventualmente poderá não se criminalizar esta conduta, uma vez que, segundo JJ1, o que 

aqui está presente é se se deve criminalizar ou não a moralidade e os bons costumes. Em 

relação ao número 2 do mesmo artigo, todos defendem que este está perfeitamente adequado 

e se justifica plenamente.  

Todos os magistrados entrevistados têm a opinião que as penas previstas estão 

adequadas e a prevenção especial e geral estão asseguradas, à exceção do Proc1 que defende 

que a moldura penal prevista é baixa, relacionando a mesma com a moldura do crime de 

violação, de forma a justificar a sua opinião. 

 

                                                
23 A descriçaõ do conteúdo da entrevista sobre este item respeita a 3 dos 5 juízes  constituintes da amostra 
e  a apenas 1 dos 4 procuradores da República da correspondente  amostra. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Proteção da saúde pública X X X X X X X X X X X X X X X 15 24,2%
Proteção de vitimas e clientes X X X X X X X X X X X 11 17,7%
Direitos Laborais X X X X X X X X 8 12,9%
Explorados por terceiros X X X X X X X X 8 12,9%
Razões da não concordância da regulamentação da prostituição X X X 3 4,8%
Promessas (contratos trabalho) pelos exploradores-proxenetas X X 2 3,2%
Efeitos perversos à nivel social X X X X X 5 8,1%
Agravação problemas saúde publica X X X X X X X X X X 10 16,1%

Análise Quantitativa da frequência  das Respostas à categoria 5.6.3

Regulamentação da Prostituição

Aspetos positivos

Aspetos negativos

Op´cs (PJ,SEF,PSP,GNR,GNR/UCC) Frequência
(n)

Percentagem
(%)
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JJ1: “Pode-se colocar eventualmente em, em causa a própria constitucionalidade do artigo 169, número 1, que 
certamente já foi confrontado com essa situação… Por causa da natureza do bem jurídico protegido. Ou seja, 
se porventura… O tentar prevenir a moralidade e os bons costumes se calhar não terá dignidade suficiente 
para merecer a tutela do direito penal. É uma questão que tem sido colocada”. 
 
JJ2: “É a tal questão da eventual constitucionalidade. A questão que se discute aqui é a seguinte. O bem 
tutelado pela norma é a liberdade sexual da vítima. O número 1 de facto não tem… o que prevê é no fundo uma 
atividade… há quem entenda que aqui a pessoa é adulta… é o caso em que a pessoa é adulta, está no seu 
perfeito uso de todas as capacidades, portanto é livre de… Aliás, como se sabe a prostituição em si não é 
punida, não é?”. 
 
JJ3: “O número 2, salvo erro é a questão… estas serão as situações que mais interessará proteger. Aliás, até 
mesmo por contraponto ao número 1… tem sido discutida amplamente a questão da constitucionalidade do 
número 1 do artigo 169, porque se entende que no fundo, se as pessoas… se dedicam à prostituição de forma 
livre, sem qualquer tipo de coação, sem, sem, sem se abusar da sua incapacidade ou da sua fragilidade por 
algum motivo, não há motivo para criminalizar essas condutas”. 
 
Proc1: “No meu entender, eu acho que a moldura penal prevista para este crime é baixa. Quando… basta 
pensar o seguinte, se um agente cometer um crime de lenocínio através de violência ou ameaça grave, é punido 
com pena de prisão de um a oito anos, quando uma violação é punida com pena de prisão de três a dez. Ou 
seja, no caso de lenocínio, havendo violência ou ameaça grave, nos podemos quase dizer que, havendo a 
corrupção da livre determinação sexual da prostituta, não estamos perante repetidas violações?”. 
 
 
6 - Análise de Processos 
 

No que concerne aos dados disponibilizados pelo Comando Territorial de Aveiro, 

relativamente aos processos crimes de lenocínio e lenocínio de menores desde 2014 a 30 

novembro de 201824, constata-se o seguinte: 

 
Tabela 18 - Dados disponibilizados pelo Comando Territorial de Aveiro, relativamente aos 
processos crimes de lenocínio e lenocínio de menores desde 2014 a 30 novembro de 2018. 

Crimes/Ano 2014 2015 2016 2017 2018 (ATÉ 30NOV) 
TOTAL CRIMES 4 1 3 5 2 
Lenocínio 3 1 2 4 2 
Lenocínio de menores 1  1 1  

Nota: Dados disponibilizados  
 
 
6.1 - Idade (Arguido ou vítima) 
 
 Quanto às idades dos intervenientes dos processos, os arguidos apresentam uma 

média de 49,39 anos e desvio-padrão de 9,39 anos e as vítimas M=27,90, DP= 7,22. 

Os arguidos têm idades compreendidas entre os 39 e os 67 anos, e as vítimas entre os 

14 e os 45 anos. Nos gráficos abaixo encontram-se as distribuições das idades relativas aos 

arguidos (Figura 6) e às vítimas (Figura 7). 

                                                
24 Dados fornecidos pelo Núcleo NAIC do Comando Territorial de Aveiro 
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Figura 7 - Idade do Arguido 

Elaboração própria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 - Idade da vítima. 

Elaboração própria.  
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 É assim possível identificar a existência de quatro menores de idade submetidas à 

prática de lenocínio no distrito de Aveiro. Relativamente à idade média da pessoa prostituída, 

nesta amostra o valor médio vai de encontro a outros estudos já realizados neste sentido (cf. 

Santos et al. 2008; Gartner et al. 1998).  

  
 
6.1.1 Sexo (Arguido ou vítima) 
 
 

 Quanto ao sexo das vítimas e arguidos, constata-se a prevalência de mais mulheres 

vítimas e mais homens ofensores, indo de encontro à literatura que diz que o proxenetismo é 

uma atividade geralmente associada ao sexo masculino e que, embora existam mulheres que 

desempenhem esta função, não são tão facilmente percecionadas como proxenetas e, no que 

toca ao julgamento são julgadas de forma diferente dos homens (May et al., 2000). Os dados 

revelam que o sexo masculino constitui aproximadamente 72% do universo dos arguidos 

(Figura 8). 

 

 
Figura 9 - Sexo dos arguidos 

   

 
 

Já para a categoria de vítima existe apenas um homem vitimado, o que corresponde a 

aproximadamente 2% das vítimas totais (Figura 9). 
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Figura 10 - Sexo das vítimas 

 
Dado que a amostra foi obtida com recurso a processos judiciais, não é possível constatar a 

observância de transgéneros. É, contudo, expectável a existência de vítimas transgénero e/ou 

travestis neste meio.  

 
6.1.3 Nacionalidade (Arguido ou vítima) 

 
 

Outra variável que se pretende explorar é a nacionalidade, quer das vítimas, quer dos 

ofensores. Assim, os dados da amostra apontam para uma prevalência de cidadãos 

portugueses enquanto arguidos dos processos judiciais da comarca de Aveiro, e uma 

prevalência de cidadãos estrangeiros vítimas de lenocínio.  

Quanto aos arguidos, dos 18 apenas 1 é de nacionalidade estrangeira, sendo a sua 

nacionalidade romena. Quanto às vítimas, pode observar-se na Tabela 2 a diversidade de 

nacionalidades das mesmas. 
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Tabela 19 - Nacionalidades das Vítimas 

Nacionalidade Frequência Percentagem 

Portuguesa 21 34,4% 

Brasileira 20 32,8% 

Romena 9 14,8% 

Espanhola 1 1,6% 

Colombiana 1 1,6% 

Dominicana 2 3,8% 

Ucraniana 1 1,6% 

Nigeriana 2 3,3% 

Russa 2 3,8% 

Angolana 1 1,6% 

Lituana 1 1,6% 

Elaboração própria 

 

 Quando se cruza a nacionalidade com o sexo dos intervenientes processuais nota-se 

que quanto aos arguidos existem 17 arguidos portugueses, divididos entre 12 homens e 5 

mulheres, e 1 arguido romeno do sexo masculino.  

Quanto às vítimas, a única vítima do sexo masculino é de nacionalidade brasileira. 

 
6.1.4 Situação de Permanência em Território Nacional (Arguido ou vítima) 

 

 Uma das preocupações associadas ao crime de lenocínio é o Tráfico de Seres 

Humanos. Neste sentido considera-se importante retirar dos processos informações relativas 

à situação de permanência em território nacional. Quanto aos arguidos, como se apresenta na 

Figura 10 abaixo, nenhum se encontra em permanência irregular.  
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Figura 11 - Situação de permanência em território nacional do Arguido 

 

Quanto às vítimas, existem 9 em permanência irregular em território nacional – 

imigração ilegal – e 16 com visto de turista como se pode verificar na Figura 11. 

 

 
Figura 12 - Situação de permanência em território nacional da Vítima 
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6.1.5 Estado Civil (Arguido ou vítima) 
 
 No que respeita ao estado civil dos intervenientes processuais, quinze dos dezoito 

arguidos são solteiros e dois são unidos de facto. Dado que um dos arguidos num processo é 

uma pessoa coletiva, as estatísticas não são apresentadas.  

 Relativamente às vítimas, os resultados são os que se apresentam infra na Figura 12.  

 

 

 

 
Figura 13 - Estado Civil das Vítimas 
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6.1.6 Escolaridade (Arguido ou vítima) 
 
 
Tabela 20 - Nível de Escolaridade dos participantes (Arguido ou vítima) 

Participante Escolaridade Frequência Freq. Relativa 

 

 

Arguido 

1º Ciclo 11 61,1% 
2º Ciclo 4 22,2% 
3º Ciclo 1 5,6% 

Ensino Secundário 2 11,1% 

 
 
 
 
Vítima 

Sem escolaridade 12 19,7% 
1º Ciclo 17 27,9% 
2º Ciclo 10 16,4% 
3º Ciclo 7 11,5% 

Ensino Secundário 9 14,8% 
Ensino Técnico-

Prof. 
2 3,3% 

Estudos 
Universitários 

4 6,6% 

Elaboração Própria 
 

6.1.7 Profissão e situação profissional (Arguido ou vítima) 

 
Figura 14 - Profissão do Arguido 
Elaboração Própria 
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Figura 15 - Profissão das Vítimas 
Elaboração Própria 

 

 Relativamente à situação profissional dos arguidos, 10 arguidos encontram-se 

desempregados e apenas 5 dos 18 arguidos se encontram ativos. Não existe informação sobre 

os outros 3 arguidos. Relativamente às vítimas, todas se encontram desempregadas.  

  
6.1.8 Comportamento Desviante (Arguido ou vítima) 

 
 
 Relativamente ao comportamento desviante do interveniente, a informação 

processual relativa a 7 dos 18 arguidos indica que não têm qualquer tipo de comportamento 

desviante, para além da prática de lenocínio, 4 dos 18 arguidos têm dependência de drogas e 

7 dos 18 arguidos sofre de alcoolismo.  
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Figura 16 - Comportamentos Desviantes das Vítimas 

Elaboração Própria 
 

6.1.9 Tipo de Estabelecimento onde decorria a atividade 
 

De acordo com análise documental, dos 52 processos penais, verificou-se que a 

maioria da atividade de prostituição no âmbito do fenómeno do crime de lenocínio tem a sua 

ocorrência em bares, podendo acontecer noutros locais. Tal facto pode-se verificar na figura 

16, em que 24 dos processos analisados ocorreu em “bares”, correspondendo a um valor de 

41% (n = 24) dos processos analisados, seguindo-se com maior frequência as casas noturnas 

(n = 14, f = 24%) e “vários estabelecimentos” (n = 11, f =19%). 
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Figura 17 - Tipo de Estabelecimento onde decorria a atividade 

Elaboração Própria 

 
6.1.10 Órgãos de Polícia Criminal envolvido 

 
Na figura 18 observa-se quais os órgãos de polícia criminal na área territorial do distrito 

de Aveiro envolvidos na investigação criminal dos diversos processos analisados. Constata-

se que os OPC’s com mais processos relacionados com o crime de lenocínio são a Polícia 

Judiciária, a Guarda Nacional Republicana e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Salienta-

se ainda que a tomada de conhecimento do crime de lenocínio, na maioria dos processos, é 

da GNR. Apesar disto, posteriormente na fase de inquérito, após conhecimento do juiz de 

instrução, acontece que a maioria dos processos são delegados na PJ e no SEF, uma vez que 

em muitos dos processos existem outros crimes associados, como a imigração ilegal, tráfico 

de estupefacientes, tráfico de armas e o tráfico de pessoas. 
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Figura 18 - OPC envolvido 

Elaboração Própria 

 

Os órgãos de polícia criminal têm como função a prevenção de criminalidade, auxílio 

na administração da justiça, conforme a al. c) do nº1 do CPP e artigo 3 da LOIC. Os 

elementos da PSP, da GNR, do SEF podem revestir as duas naturezas, sendo que a PSP e a 

GNR também preenchem o ideário de forca de segurança de uma polícia de ordem e 

tranquilidade pública. Mais concretamente o Comando Territorial de Aveiro da Guarda 

Nacional Republicana (GNR) composta por vários meios e valências desde a prevenção, 

deteção, investigação numa área de competência territorial ampla com cerca 30 freguesias 

do distrito de Aveiro 
 
 

7 Discussão  
 

Da análise dos processos efetuada percebe-se que há pouco volume de processos onde 

consta o crime de lenocínio, sendo que a maioria dos processos foi arquivado e uma ínfima 

parte chegou a julgamento, havendo poucas condenações. Estes factos poderão ir ao encontro 

daquilo que os entrevistados nos referem relativamente à dificuldade de deteção e 

investigação deste tipo de crime. 

Os diversos operadores do sistema de justiça que participaram nesta investigação 

consideram o crime de lenocínio como sendo complexo. Existe a perceção que esta 
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complexidade dificulta a deteção do fenómeno. Segundo os mesmos a sua complexidade está 

relacionada com vários fatores. Entre os motivos apontados estão as características do 

fenómeno da prostituição que têm vindo a sofrer diversas mutações, sobretudo devido aos 

locais onde se pratica serem cada vez mais variáveis, indo ao encontro do que é apontado 

pela literatura, defendido por Santos et al. (2008). Existe ainda uma elevada rotatividade das 

vítimas destes crimes, o que contribui para o desenvolvimento da atividade e dificulta a 

deteção por parte do sistema de justiça, sendo um fenómeno transnacional. Por outro lado, a 

vulnerabilidade das vítimas dificulta que estas contribuam na investigação com o seu 

depoimento, devido à coerção a que são sujeitas pelos ofensores e ao seu estatuto 

socioeconómico, sendo que muitas das vezes se encontram ilegais em território nacional. O 

movimento migratório dos intervenientes foi facilitado com as aberturas das fronteiras no 

espaço Schengen. Este estado de vulnerabilidade das vítimas é também descrito por Farley 

et al. (2004), e Santos et al. (2008). Estes autores referem que muitas vezes os ofensores 

exercem violência com o objetivo de intimidar e manter a obediência por parte das vítimas 

e, nos casos de vítimas imigrantes, retêm os documentos, tal como o passaporte, para que 

estas não possam fugir. Por fim, os participantes deste estudo também mencionam que a 

complexidade do crime de lenocínio está associada à relação que este tem com outros 

fenómenos criminais, tal como o Tráfico de Pessoas, Imigração Ilegal, Tráfico de 

Estupefacientes, Tráfico de Armas, Violência doméstica. Este facto também é constatado na 

análise de processos a que se procedeu nesta investigação. De forma paralela, Wilson et al. 

(1985) referem que os agentes da polícia tinham a perceção que este crime levaria a crimes 

mais gravosos. 

Relativamente à eficiência do combate ao crime de lenocínio constata-se que há vários 

fatores que, uma vez alterados, poderiam contribuir para uma maior eficiência. Desde logo, 

os entrevistados percecionam que existe pouco conhecimento por parte da população em 

geral sobre o que é o crime de lenocínio, o que contribui para que não haja um grande volume 

de denúncias do mesmo. Por outro lado, a grande maioria dos participantes refere a falta de 

conhecimento de um manual de procedimentos para o processo de investigação deste tipo de 

crime, o que, segundo os mesmos, seria uma mais-valia na deteção, investigação e alocação 

de recursos. Por outro lado, mencionam também que não há formação específica sobre este 

tipo de crime, como ocorre para outros, tal como o tráfico de pessoas. Isto vai ao encontro 

das necessidades referidas por Matos et al. (2017).  
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Uma vez que um dos principais meios de prova referido como preferencial é o 

testemunho da vítima, a inquirição para memória futura desta demonstra-se essencial para o 

processo, devido ao estado de vulnerabilidade e instabilidade da mesma. Quando abordada, 

a regulamentação da profissão da prostituição, alguns dos participantes referem que essa 

mudança poderia contribuir para a fiscalização de fenómenos de exploração sexual por 

terceiros, não sendo esta uma perceção unânime. Por fim, os órgãos de polícia criminal 

defendem que a falta de meios humanos e materiais também não contribui para esta melhor 

eficiência no combate ao crime. Seria assim importante a alocação de mais recursos, segundo 

os mesmos. 

A perceção dominante é que o testemunho da vítima tem um papel preponderante 

durante a investigação. Assim sendo, e reconhecendo a situação de fragilidade das mesmas, 

os entrevistados concluem que há a necessidade de proteção das mesmas, podendo para isto 

ser criada legislação específica, à semelhança do que acontece no crime de violência 

doméstica. 

Relativamente à caracterização legal do crime de lenocínio, existe a perceção entre os 

juízes e magistrados entrevistados que as penas previstas legalmente são adequadas para 

cumprir o objetivo da prevenção especial e geral. No entanto, a maioria refere que há uma 

ampla discussão sobre a adequação do número 1 do artigo 169º. Debate-se se o que consta 

neste número tem dignidade penal, uma vez que os costumes sociais e a moralidade não 

deveriam estar sobre tutela penal, uma vez que no lenocínio sem agravação não constam 

quaisquer elementos objetivos de coerção e violência sobre a vítima.  

No entanto, esta não é uma visão unânime, uma vez que se questiona se a exploração 

lucrativa da atividade sexual de outrem atenta contra a dignidade humana. Este é um debate 

que se poderá relacionar com uma possível regulamentação da profissão e os moldes em que 

a mesma poderia ser executada. 
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8 Conclusão 
 

A metodologia usada nesta investigação teve cariz qualitativo e quantitativo. De forma 

a cumprir o objetivo da perceção dos atores do sistema de justiça relativamente ao controlo 

formal, o combate ao crime de lenocínio e conhecer o fenómeno através das suas 

experiências, optou-se por entrevistar juízes, magistrados e órgãos de polícia criminal. 

Entende-se que, de forma a ter uma visão mais ampla do fenómeno e da sua componente 

vitimológica, seria também útil ter participantes que fossem intervenientes neste fenómeno, 

tal como vítimas e ofensores. No entanto, tal possibilidade tem uma dificuldade acrescida 

devido às características do fenómeno e vítimas deste crime. Por outro lado, com o objetivo 

de obter conhecimento sobre o volume e características dos processos, efetuou-se uma análise 

de processos em que constasse o crime de lenocínio da direção e instrução de ação penal 

(DIAP) da comarca de Aveiro e Juízos Central Criminal da mesma comarca. Esta foi uma 

análise circunscrita, sendo que através de uma análise a nível nacional poderíamos obter uma 

imagem mais ampla e fidedigna deste fenómeno. 

Com este estudo pretendeu-se perceber, através da perceção dos intervenientes, quais as 

principais falhas existentes no conhecimento e combate ao fenómeno do lenocínio. Desta 

forma, foram apontadas as falhas e os possíveis contributos e alterações passíveis de melhorar 

a atuação, a prevenção e o combate ao fenómeno criminal por parte do sistema de justiça, 

quer em termos legislativos, operacionais e o conhecimento do fenómeno por parte dos atores 

do sistema de controlo formal.   

Cada vez menos o estado investe no combate ao crime. As polícias estão 

“depauperadas” em termos de meios de investigação criminal, meios materiais e falta de 

recursos humanos. Efetivamente, podemos verificar um aumento crescimento da 

criminalidade, num dado período de tempo (setembro de 2014 a julho de 2019), em relação 

aos crimes sexuais (lenocínio, lenocínio de menores, exploração sexual, trafico de pessoas, 

violência doméstica e violação). 

Na verdade, o crime de lenocínio está diretamente relacionado com o fenómeno da 

prostituição que não sendo crime, não é uma atividade que esteja regulamentada em Portugal. 

Tem havido uma série de acórdãos nesta matéria referem que o que está em causa é um valor 

jurídico que associa a uma moral, o é que é inconstitucional, embora o nosso tribunal 

constitucional não tenha adotado essa tese. Em Portugal, a questão do sentimento de 

insegurança está ligada ao aumento do número de crimes no meio urbano, com o consequente 
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aumento da vitimação nestes espaços, e que levou a um crescimento da insegurança urbana. 

A consequência é que nestes espaços o sentimento de insegurança é maior. 

O sistema Closed Circuit Television Cameras (CCTV) tornou-se numa importante 

estratégia de prevenção e controlo do crime (Gill & Springs,2005). As câmaras gravam 

imagens que são transferidas para um monitor televisivo onde existe a possibilidade de se 

assistir em tempo real, de rever e guardar tais imagens. Este armazenamento de imagens e 

contribuir de forma importante para identificação do ofensor ou para a investigação criminal 

(Gill & Springs, 2005; Beck &Willis, 1993; Welsh & Farrington, 2008). 

A visibilidade do crime de lenocínio e de tráfico de seres humanos tem vindo nos 

últimos anos a aumentar, tendo-se assumindo como um dos temas centrais da agenda política 

de vários governos e organizações internacionais. No entanto, o combate a este flagelo está 

longe de ser efetivado, e urge apostar na formação de prevenção, sensibilização e combate 

ao tráfico de seres humanos de todos os intervenientes no processo penal, mas também dos 

que intervêm no acolhimento e apoio a vítimas de tráfico. Pelo contrário, o crime de 

lenocínio, para além de ser pouco conhecido pela sociedade em geral, é pouco divulgado pela 

política de vários governos. O crime de lenocínio é um crime complexo que apesar de 

facilmente confundível e subsumível a outros tipos de crime, encerra em si mesmo um 

conjunto de especificidades essenciais ao seu diagnóstico precoce e identificação. 

Assim, se alguma breve linha escrita tiver o condão de despertar mais uma consciência 

para a existência e necessidade do combate deste crime hediondo, então estará dado mais um 

passo neste longo e sinuoso caminho de defesa e efetivação dos Direitos Humanos. O crime 

de lenocínio é, nos dias de hoje, uma realidade com impacto económico comparável à 

imigração ilegal e ao tráfico de armas e de droga.  

Portugal não esta imune a este fenómeno que acarreta consigo um conjunto de causas e 

consequências problemáticas: o crime de lenocínio, a exploração sexual de menores, a 

exploração laboral, a imigração ilegal, o tráfico de pessoas, as assimetrias endémicas entre 

os países mais desenvolvidos e os mais carenciados, questões de género e de direitos 

humanos, quebra de suportes familiares e comunitários.  

Escreve-se sempre pouco sobre o crime de lenocínio, mas sobre o tráfico de seres 

humanos ainda menos. A cruel realidade não se retrata em palavras, e as histórias das vítimas, 

chocantes, trágicas, muitas vezes fatais, não são contadas vezes suficientes.  
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Netgrafia  
 
 https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwepor.htm 
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Anexo I – Grelha de Recolha de Dados 
 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA MEDIDA DA PENA 
FICHA DE RECOLHA DE DADOS NO JUIZO CENTRAL CRIMINAL AVEIRO 

 
 
Nº DE PROCESSO __________ / _JUIZ__ SECÇÃO ___ SUBSECÇÃO 
 
 
Data dos factos ____ / ____/ _____ 
 
Data da Decisão (STJ) ____ / ____ / _____ 
 
Data da Decisão de 1ª Instância ____ / ____ / _____ 
 
ELEMENTOS DA DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA 
 
Tribunal de 1º Instância:  1. Colectivo     2. Singular 
 
Norma(S) Incriminatória(S) na Decisão de 1ª Instância:  
 
 
Medida Abstracta da Pena:             / 
 
Pena na 1ª instância: 1. Prisão Não Suspensa          2. Prisão Suspensa      3. Multa Não 
Suspensa 
 
4. Prisão substituída por Multa, Suspensa          5. Prisão substituída por Multa, Não 
Suspensa  
 
6. TIR (Termo Identidade e Residência) 
 
Condições para a suspensão da pena:   1.  Indemnização à vítima    2. Outras obrigações 
face à vítima     3.  Outras obrigações     99. Desc. 
 
Medida Concreta da Pena na 1º instância:     1. Prisão: ______Meses    2.  Montante da 
Multa:    
 
Medida concreta da Medida de Segurança na 1º instância: 
 
Constituição de Assistente:  1. Não         2. Sim 
 
Deduzido Pedido Cível:    1. Não            2. Sim 
 
Arbitrada Indemnização Por Danos Materiais:  1.  Não          2. Sim  
 
Arbitrada Indemnização Por Danos Morais:  1. Não     2.  Sim 
Montante da Indemnização Por Danos Materiais: Não 
 
Montante da Indemnização Por Danos Morais: Não 
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Danos Corporais da Vítima: 1. Não       2. Incapacidade temporária parcial         
 
         3. Incapacidade temporária absoluta      4. Incapacidade permanente parcial      
         
          5. Incapacidade definitiva parcial  
 
Sequelas físicas:  1. Não      2. Temporárias      3. Permanentes 
 
Sequelas psicológicas:   1. Não.     2. Temporárias      3. Permanentes 
 
Prisão preventiva:   1. Não    2. Sim 
 
Lenocínio simples(artº169). 
Crime de homicídio/motivos: 1. Rixa/Desavenças familiares ou de vizinhança    2.  Roubo    
3.  Na tentativa ou na sequência da prática de ato sexual            4. Crime passional      
5. Conflitos no âmbito do tráfico de droga????      
 
Crime de homicídio/ (principal) meio utilizado:    1. Arma de fogo    2. Arma branca    
3. Objeto atuando como arma branca     4. Força física   
 
 
Idade do arguido (IA): (n.  anosº) ___________ 
 
Sexo do arguido (SA):  1.  Feminino    2.  Masculino   
 
Nacionalidade do Arguido:  1. Portuguesa     2. De País da U.E. (Mas fora espaço Schegen) 

3.   De País Europeu fora da U. E.        

4. Dos EUA/Canadá/Austrália/Nova Zelândia          5. De País Asiático/ Médio 

Oriente/Pacífico 

6. De país da América Central / Sul, exceto Brasil         7. Brasileira       8. De PALOP          

9. De País Africano não PALOP.   10. Apátrida.  11. Roménia 

 

Situação quanto à permanência em território português:   1. Emigrante    3. Trabalho 

temporário 3. Turista 

Estado civil do Arguido: 1 Solteiro 2 Casado 3 Divorciado 4 Viúvo 5 União de facto 6 Sep. 

de facto 99 Desc 

Nível de Estudos/Escolaridade do Arguido:  1. Sem □    2. 1º/4º ano □    3. 5º/6º ano □    4. 
7º/9º ano □     
5. 10º/12º ano □     6. Ensino técnico-prof. □      7. Estudos universit. □      99. 
Desconhecido □ 
Profissão* do Arguido: 1. Estudante □     2. Doméstica □   3. Prof. I □    4. Prof. II □  
5. Prof. III □     6. Prof. IV □   7. Prof. V □   8. Prof. VI □   9. Prof. VII □     10. Sem 
profissão □       
11. Outra □ _____________   99. Desconhecido □ 
Situação Profissional do Arguido (SPA):   1 Desempregado       2 Ativo      3 Reformado    
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4 Incapac. permanente   5- DESCONHECIDO 99 Desc.  
 
Comportamento desviante do arguido (CDA):   1 Não    2 Abuso álcool     3 Dependência 
álcool   
4 Abuso outras drogas     5 Dependência de outras drogas        6 Prostituição     7 Outro     
99 Desc. 
Situações de handicap do arguido (SHA):  1 Não 2 Mentais    3 Físicos 4 Sensoriais        99 
Desc 
Situação Cultural do Arguido:      1. Boa         2. Média              3. Diminuta 
Situação Social do Arguido:  1. Boa              2. Média                3. Humilde 
 
VÍTIMA: 
Idade da vítima (IV) __________ (nº   ANOS) _____________99 Desc 
 
Nacionalidade da vítima:  1. Portuguesa     2. De País da U.E. FORA ESPAÇO SHENGEN   
3.   De País Europeu fora da U. E.        
4. Dos EUA/Canadá/Austrália/Nova Zelândia          5. De País Asiático/ Médio 
Oriente/Pacífico 
6. De país da América Central / Sul, exceto Brasil         7. Brasileira       8. De PALOP          
9. De País Africano não PALOP.   10. Apátrida. 11. ROMÉNIA 
Situação quanto à permanência em território português:   1.  Emigrante    3. Trabalho 
temporário 3. Turista    
 
Sexo da vítima (SV) 1 Feminino 2 Masculino   
 
Estado civil da vítima (ECV) 1 Solteiro     2 Casado    3 Divorciado    4 Viúvo    5 União de 
facto 6 Sep. de facto 99 Desc. 
 
Nível de Estudos/Escolaridade da vítima (NEV) 1 Sem   2 1º ciclo 3 2º ciclo 4 3º ciclo 5 
Ensino secundário   6 Ensino técnico-prof.   7 Estudos universitários   99 Desc. 
  
Profissão da vítima (PV) 1 Estudante 2 Doméstica 3 Prof. I   4 Prof. II 5 Prof.III 6 Prof. IV 
7 Prof. V   8 Prof. VI   9 Prof. VII   10 Sem profissão   11 Outra   99 Desc. 
 
Situação profissional da vítima (SPV) 1 Desempregado 2 Ativo 3 Reformado 4 Incapac. 
permanente 99 Desc. 
 
 
Comportamento desviante da vítima (CDV) 1 Não 2 Abus. álcool 3 Dep. álcool 4 Abus. 
outras drogas 5 Dep. outras drogas 6 Prostituição 7 Outro 99 Desc.  
 
Antecedentes criminais da vítima (ACV) 1 Não 2 Sim 99 Desc. 
 
Situações de handicap da vítima (SHV) 1 Não 2 Mentais 3 Físicos 4 
 
Relação do agressor com a vítima (RV) 1 Pai 2 Mãe 3 Padrasto 4 Madrasta 5 Cônjuge   6 
Companheiro 7 Outro familiar 8 Conhecido__________   9 Desconhecido 99 Desc. 
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Anexo II – Cronograma 
 

 
Planeamento Cronológico da Dissertação 

 
 
Setembro 

Revisão da Literatura  
Pedido de autorizações  

 
Outubro 

Revisão da Literatura; 
Aplicação de recolha dados 

 
Novembro 

Aplicação da consulta de processos de vários Juízos Central 
Criminal de Aveiro desde setembro 2014 a julho de 2019. 
 
Consulta de processos (inquéritos) do DIAP desde setembro 2014 a 
julho de 2019. 
 

 
Dezembro 
 

Determinação judicial da medida da pena da ficha de cada 
processo (Nuipc) vários Juízos Central criminal de Aveiro. 
 
Fim da Análise de consulta processos, construir a grelha de recolha 
dados de setembro 2014 a julho de 2019. 
 

 
Janeiro 
 

Início da redação do esboço da dissertação; 

 
Fevereiro 

Terminar a redação da Dissertação; 
Leitura do primeiro esboço do texto com o coordenado; 
Leitura do segundo esboço do texto com o coordenador; 
Entrega da Dissertação concluída; 
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Anos 2018 
 

2019 
 

Mês 
 

Tarefas 

 
Setembro 

 
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

 
Março 

Revisão da 
Literatura        

Construção 
do 

instrumento 
de recolha 
de dados 

      

 

Aplicação 
do 

instrumento 
e recolha de 

dados 

      

 

Inserção dos 
dados em 
programa 
de análise 
estatística 

      

 

Tratamento, 
análise dos 

dados 
      

 

Redação da 
Dissertação 
de mestrado 
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Anexo III – Declaração de frequência mestrado 
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Anexo IV – Cartas de apresentação 
 
Sr. Juiz Presidente- Juiz Desembargador Dr. Paulo Neto da Silveira Brandão. 
 

Carta de Apresentação 

Faculdade Direito Da Universidade do Porto 

Pedido de autorização para participação em estudo científico 

“Perceção dos Órgãos de Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal do 

Lenocínio de mulheres em Portugal”, 

Carta de apresentação 

Ex.ª o Sr. Juiz Presidente- Juiz Desembargador venho por este meio solicitar a autorização 

para efetuar as entrevistas aos Juízes de Julgamento de Julgamento da 1ª Instância Criminal 

de Aveiro. 

Pretendo com a realização das entrevistas recolher dados para suportar a realização 

dissertação de mestrado que me encontro a frequentar na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto que versa sobre a temática da “Perceção dos Órgãos de Polícia 

Criminal e Magistrados Judiciais acerca do controlo social formal do fenómeno do Lenocínio 

de mulheres em Portugal”. 

Com a realização das referidas entrevistas pretende recolher-se o testemunho  de 

profissionais do sistema de justiça no que respeita ao conhecimento das especificidades do 

fenómeno, pontos de vista e experiências vividas por estes  profissionais com uma vasta 

experiência e saber acumulado nesta matéria, o que certamente se traduzirá numa mais valia 

para o trabalho académico que me encontro a desenvolver.  
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Magistrado do Ministério Publico Coordenador- Procurador da República José Manuel 

Gonçalves de Oliveira Fonseca da comarca de Aveiro: 

 

 

Carta de Apresentação 

Faculdade Direito Da Universidade do Porto 

Pedido de autorização para participação em estudo científico 

“Perceção dos Órgãos de Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal do 

Lenocínio de mulheres em Portugal”, 

Carta de apresentação 

Ex.ª Coordenador/ Procurador da República venho por este meio solicitar a autorização para 

efetuar as entrevistas aos Juízes de Instrução (DIAP) e Procuradores do Ministério Público. 

Pretendo com a realização das entrevistas recolher dados para suportar a realização 

dissertação de mestrado que me encontro a frequentar na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto que versa sobre a temática da “Perceção dos Órgãos de Polícia 

Criminal e Magistrados Judiciais acerca do controlo social formal do fenómeno do Lenocínio 

de mulheres em Portugal”. 

Com a realização das referidas entrevistas pretende recolher-se o testemunho  de 

profissionais do sistema de justiça no que respeita ao conhecimento das especificidades do 

fenómeno, pontos de vista e experiências vividas por estes  profissionais com uma vasta 

experiência e saber acumulado nesta matéria, o que certamente se traduzirá numa mais valia 

para o trabalho académico que me encontro a desenvolver.  
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Coordenador do Departamento da Polícia Judiciária de Aveiro. 

 

 

 

Carta de Apresentação 

Faculdade Direito Da Universidade do Porto 

Pedido de autorização para participação em estudo científico 

“Perceção dos Órgãos de Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal do 

Lenocínio de mulheres em Portugal”, 

Carta de apresentação 

Ex.ª o Diretor do Departamento da Polícia Judiciária de Aveiro, venho por este meio solicitar 

a autorização para efetuar as entrevistas aos Órgãos de Polícia criminal do Departamento da 

Investigação criminal de Aveiro. 

Pretendo com a realização das entrevistas recolher dados para suportar a realização 

dissertação de mestrado que me encontro a frequentar na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto que versa sobre a temática da “Perceção dos Órgãos de Polícia 

Criminal e Magistrados Judiciais acerca do controlo social formal do fenómeno do Lenocínio 

de mulheres em Portugal”. 

Com a realização das referidas entrevistas pretende recolher-se o testemunho  de 

profissionais do sistema de justiça no que respeita ao conhecimento das especificidades do 

fenómeno, pontos de vista e experiências vividas por estes  profissionais com uma vasta 

experiência e saber acumulado nesta matéria, o que certamente se traduzirá numa mais valia 

para o trabalho académico que me encontro a desenvolver.  
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Diretor Nacional do Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Diretor do Serviço Estrangeiros 

e Fronteiras 

Carta de Apresentação 

Faculdade Direito Da Universidade do Porto 

Pedido de autorização para participação em estudo científico 

“Perceção dos Órgãos de Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal do 

Lenocínio de mulheres em Portugal”, 

Carta de apresentação 

Ex.ª SRº Diretor Nacional do Serviço Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Diretor do Serviço 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da Direção Regional do Centro, Departamento Regional de 

Investigação e Fiscalização de Coimbra; e Delegação de Serviço de estrangeiros de Aveiro; 

venho por este meio solicitar a autorização para efetuar as entrevistas aos Órgãos de Polícia 

criminal do Departamento da Investigação criminal de Aveiro E COIMBRA. 

Pretendo com a realização das entrevistas recolher dados para suportar a realização 

dissertação de mestrado que me encontro a frequentar na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto que versa sobre a temática da “Perceção dos Órgãos de Polícia 

Criminal e Magistrados Judiciais acerca do controlo social formal do fenómeno do Lenocínio 

de mulheres em Portugal”. 

Com a realização das referidas entrevistas pretende recolher-se o testemunho  de 

profissionais do sistema de justiça no que respeita ao conhecimento das especificidades do 

fenómeno, pontos de vista e experiências vividas por estes  profissionais com uma vasta 

experiência e saber acumulado nesta matéria, o que certamente se traduzirá numa mais valia 

para o trabalho académico que me encontro a desenvolver.  
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Diretor da Investigação Criminal da Polícia Segurança Pública 

 

Carta de Apresentação 

Faculdade Direito Da Universidade do Porto 

Pedido de autorização para participação em estudo científico 

“Perceção dos Órgãos de Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal do 

Lenocínio de mulheres em Portugal”, 

Carta de apresentação 

Ex.ª o Diretor do Departamento de Formação da Polícia Segurança Publica, venho por este 

meio solicitar a autorização para efetuar as entrevistas aos Órgãos de Polícia criminal do 

Departamento da Investigação criminal de Aveiro. 

Pretendo com a realização das entrevistas recolher dados para suportar a realização 

dissertação de mestrado que me encontro a frequentar na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto que versa sobre a temática da “Perceção dos Órgãos de Polícia 

Criminal e Magistrados Judiciais acerca do controlo social formal do fenómeno do Lenocínio 

de mulheres em Portugal”. 

Com a realização das referidas entrevistas pretende recolher-se o testemunho  de 

profissionais do sistema de justiça no que respeita ao conhecimento das especificidades do 

fenómeno, pontos de vista e experiências vividas por estes  profissionais com uma vasta 

experiência e saber acumulado nesta matéria, o que certamente se traduzirá numa mais valia 

para o trabalho académico que me encontro a desenvolver.  
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Comandante, Comando Doutrina e Formação da Guarda Nacional Republicana (CDF/GNR) 

Carta de Apresentação 

Faculdade Direito Da Universidade do Porto 

Pedido de autorização para participação em estudo científico 

“Perceção dos Órgãos de Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal do 

Lenocínio de mulheres em Portugal”, 

Carta de apresentação 

Ex.ª o Comandante do Comando Doutrina e Formação da Guarda Nacional Republicana 

(CDF/GNR), venho por este meio solicitar a autorização para efetuar as entrevistas aos 

Órgãos de Polícia criminal do Departamento da Investigação criminal de Aveiro. 

Pretendo com a realização das entrevistas recolher dados para suportar a realização 

dissertação de mestrado que me encontro a frequentar na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto que versa sobre a temática da “Perceção dos Órgãos de Polícia 

Criminal e Magistrados Judiciais acerca do controlo social formal do fenómeno do Lenocínio 

de mulheres em Portugal”. Com a realização das referidas entrevistas pretende recolher-se o 

testemunho  de profissionais do sistema de justiça no que respeita ao conhecimento das 

especificidades do fenómeno, pontos de vista e experiências vividas por estes  profissionais 

com uma vasta experiência e saber acumulado nesta matéria, o que certamente se traduzirá 

numa mais valia para o trabalho académico que me encontro a desenvolver.  
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Comandante do Destacamento da Unidade de Controlo Costeiro da Figueira da Foz da 

Guarda Nacional Republicana (UCC/GNR)  

 

Carta de Apresentação 

Faculdade Direito Da Universidade do Porto 

Pedido de autorização para participação em estudo científico 

“Perceção dos Órgãos de Polícia Criminal e Magistrados acerca do controlo social formal do 

Lenocínio de mulheres em Portugal”, 

Carta de apresentação 

Ex.ª Comandante do Destacamento da Unidade de Controlo Costeiro da Figueira da Foz da 

GNR, venho por este meio solicitar a autorização para efetuar as entrevistas aos Órgãos de 

Polícia criminal da UCC de Aveiro. 

Pretendo com a realização das entrevistas recolher dados para suportar a realização 

dissertação de mestrado que me encontro a frequentar na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto que versa sobre a temática da “Perceção dos Órgãos de Polícia 

Criminal e Magistrados Judiciais acerca do controlo social formal do fenómeno do Lenocínio 

de mulheres em Portugal”. 

Com a realização das referidas entrevistas pretende recolher-se o testemunho  de 

profissionais do sistema de justiça no que respeita ao conhecimento das especificidades do 

fenómeno, pontos de vista e experiências vividas por estes  profissionais com uma vasta 

experiência e saber acumulado nesta matéria, o que certamente se traduzirá numa mais valia 

para o trabalho académico que me encontro a desenvolver.  
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Anexo V – Guiões de entrevista 
 
 
1- Juízes de julgamento do 1º Juízo Central Criminal de Aveiro 

 

1. Caracterização do fenómeno do Lenocínio 
 
Com base na sua experiência, como carateriza os casos de crime de Lenocínio (artigo 169.º 
do Código Penal) face à sua complexidade, e designadamente, face à relação deste crime com 
outros fenómenos criminais? 
 
2. Tomada de conhecimento pelo sistema formal de justiça 
 
Atendendo ao facto de a Justiça ter uma vertente preventiva e a possibilidade de ter 
conhecimento deste tipo de crimes através dos seus próprios meios, seria possível falar-me 
um pouco sobre eventuais atitudes proactivas (quer já existam, quer pudessem existir) que 
promovam a sua deteção? 

 
 
3. Prova em julgamento 
 
Quais considera ser os meios de prova, e os meios de obtenção de prova, com mais eficácia 
probatória no julgamento de crimes de Lenocínio (artigo 169.º do CP)? 
 
Em sede de audiência de julgamento, o que é que, normalmente, fica demonstrado, ou, o que 
é que se consegue demonstrar, em regra? 
 
Quais as principais dificuldades sentidas, em termos de prova, na fase do julgamento? 
 
4. Caraterização legal 
 
O que pensa acerca da pena legalmente prevista, tendo em conta a gravidade destes crimes e 
as necessidades de prevenção geral e especial? 
 
Na sua opinião, considerando o quadro legal existente para prevenir e reprimir este crime, 
quais são os principais obstáculos que o mesmo levanta a esses desideratos? 
 
 

 
Considera que a regulamentação da prostituição em Portugal poderia proteger as vitimas de 
Lenocínio, dando-lhes outras garantias? De que forma? 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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2 – Magistrados do Ministério Público do Departamento de Ação Penal e Instrução 
Criminal de Aveiro (DIAP). 
 
1. Caracterização do fenómeno do lenocínio. 

1.1. Com base na sua experiência como carateriza como carateriza o crime de lenocínio 

face à sua complexidade?  

 

1.2. Dada a sua experiência considera existir alguma relação entre o lenocínio e outros 

fenómenos criminais?  

 

2. Tomada de conhecimento  

2.1. Pode descrever por favor, quais os elementos presentes nas denuncias deste tipo de 

crime?  

 

2.2. Atendendo ao fato de a justiça ter uma vertente preventiva e a possibilidade de ter 

conhecimento deste tipo de crimes, através dos seus próprios meios, seria possível falar-me 

um pouco eventuais atitudes proactivas (quer já existam, quer pudessem existir) que 

promovam a sua detenção?  

 

2.3. Quais consideram ser as principais dificuldades existentes ao nível da tomada de 

conhecimento deste tipo de crimes?  

 

3. Investigação criminal  

3.1. Obtida a notícia de crime de lenocínio qual é o processo usual de investigação 

designadamente ao nível das diligencias realizadas?  

 

3.2. Quais considerados ser os meios de prova preferenciais para uma eventual dedução 

acusação?  

 

3.3. Tendo em conta o tipo de crime em causa, quais considera ser os meios de obtenção de 

prova mais adequados?  

 

3.4. Quais são as principais dificuldades ao nível de investigação do crime de lenocínio?  

 

4. Acusação  
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4.1. Finda a investigação, qual é a sua opinião acerca da quantidade e da qualidade da 

matéria de fato de que usualmente dispõe?  

 

4.2.  (…) do que dispõe e daquilo que necessita?  

 

4.3.  Quais são as dificuldades sentidas nesta fase de acusação?  

 

5. Julgamento  

5.1. Em sede de audiência de julgamento o que é que, normalmente, fica demonstrado, ou, 

o que é que se consegue demonstrar em regra?  

 

5.2. Na sua opinião, quais são as características principais dos casos nos quais são aplicadas 

sanções? 

 

5.3. Quais as principais dificuldades sentidas na fase do julgamento?  

 

6. Caracterização legal  

6.1. O que pensa acerca das sanções criminais legalmente previstas, tendo em conta a 

gravidade destes crimes e as necessidades de prevenção geral e especial?  

 

6.2. Na sua opinião, relativamente ao quadro legal existente para prevenir e reprimir este 

crime, quais são os principais obstáculos que o mesmo levanta a esses desideratos?  

6.3. Considera que a regulamentação da prostituição em Portugal poderia proteger as 

vítimas de lenocínio, dando-lhes outras garantias?  
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3 - Órgãos de Polícia Criminal de Aveiro (PJ, SEF, PSP, GNR, GNR/UCC). 
 
 
 
1. Caracterização do fenómeno do lenocínio.  

1.1. Qual é o seu conhecimento ao nível do lenocínio em Portugal? Já teve contacto direto 

com esta realidade ao nível profissional?  

 

1.2. Como caracterizaria, com base na sua experiência, o crime de lenocínio face à sua 

complexidade?  

 

1.3. Tendo em conta a sua experiência, considera existir alguma relação entre o crime de 

lenocínio e outros fenómenos criminais?  

 

 

2. Auto de Notícia do crime  

2.1. Pode descrever-me, por favor, quais os elementos presentes nas denúncias do crime de 

lenocínio? Por exemplo, quem costuma fazer as denúncias, entre outros...  

 

2.2. Atendendo ao facto de a justiça ter uma vertente preventiva e à possibilidade de ter 

conhecimento deste tipo de crime através dos seus próprios meios, seria possível falar-me 

um pouco de eventuais atitudes proactivas (quer já existam, quer pudessem existir) que 

promovam a sua deteção?  

 

2.3. Quais considera serem as principais dificuldades existentes ao nível da tomada de 

conhecimento deste tipo de crime?  

 

 

3. Investigação criminal  

3.1. Obtida a notícia de crime de lenocínio, como decorre o processo de investigação, 

designadamente ao nível das diligências realizadas?  

 

3.2. Quais considera serem os meios de prova preferenciais para uma eventual dedução de 

acusação?  
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3.3. Tendo em conta o tipo de crime em causa, quais considera serem os meios de obtenção 

de prova mais adequados?  

 

3.4. Quais são as principais dificuldades sentidas ao nível da investigação do crime de 

lenocínio? 

 

4 - Experiências de contacto com vítimas de crime de lenocínio  

4.1. Quando foi o primeiro contacto que estabeleceu com uma pessoa vítima do crime de 

lenocínio? Poderia descrever-me como é que esse contacto decorreu?  

 

4.2. No final desse contacto, sente que tratou a vítima com respeito, dignidade e justiça? 

Sente que a vítima sentiu esse tipo de tratamento da sua parte?  

 

4.3. Existem instituições específicas para onde as vítimas deste tipo de crime são 

encaminhadas e onde são acompanhadas? Quais?  

 

4.4. Existe algum manual de procedimentos relativos a este tipo de crime, onde constem 

diretivas de procedimentos para casos concretos? Quais são os conselhos e recomendações 

que costuma dar às vítimas de lenocínio?  

 

4.5. Considera que a regulamentação da prostituição em Portugal poderia proteger as vítimas 

de lenocínio, dando-lhes outras garantias?  
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Anexo VI – Categorias e subcategorias dos Magistrados e OPC’s 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prostituição 

Coação 

 

 

 

Abuso Sexual 

Complexidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação com outros  
crimes Ofensa atividade física 

Roubo 
Violência doméstica 

 

Nacionalidade 
 
 
 
 
 
 
 
Nacio 

Caracterização 
das vítimas 
 
 
 
 
 
 
 

Faixa etária 

Caracterização 
do fenómeno 

 

Nacionalidade 
 
 
 
 
 
 
 
Nacio 

Caraterização dos 
ofensores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faixa etária 

Outros países 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rotatividade 
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Investigação Criminal.                                        
                                                 
                                                                             
 
 
 
 
                                                          Falta de meios 
                                                                                                
 
                                                                                                                
                                                       
Principais dificuldades                 
 
                                                            Natureza do crime 
                                                               Instituições  
                                                                                                                                                                 
                                                                                    (APAV, CIG, EME, CV, LINHA 144). 

Meios de 
comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
mei  

Campanhas 
sensibilização 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudes pró-
ativas 
 
 
 
 
 
 
 

Mudança de Mentalidade / 
Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Policiamento de 
proximidade 
 
 
 
 
 
 
poli 

Não identifica 
 
 
 
 
 
 
n 

Outras respostas 
 
 
 
 
 
 
 
outras 

Tomada de 
conhecimento 

 

Denúncias / vizinhos 
 
 
 
 
 
 

Formas de 
deteção 
 
 
 
 
 
 
 

 
outros 
 
 
 
 
 

 

 

 
Manual de procedimentos 
 
 
 
 
 

 
Medo das vítimas 
 
 
 
 
 

 
Diligência realizadas 
 
 
 
 
 

 
Meios de prova 
preferenciais 
 
 
 
 
 

 
Meios de obtenção de prova 
adequados 
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Dificuldades 
 
 
 
 
 
Meios de prova 

 

 

Prova específica / 
objetos apreendidos 
 
 
 
Meios de prova 

Meios de prova 
 
 
 
 
 
Meios de prova 

 

Eficácia Probatória 
 
 
 
 
 
 
Meios de prova 

Prova em 
julgamento 

Escutas 
 
 
 
Meios de prova 

Fatos 
demonstrados 
 
 
 
 
 
 
 
fat 

 Adequação ao 
artigo. 169 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lenocínio nº1 
sem coação 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesse/ bens 
jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenção 
especial 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização 
Legal 
 
 
 
 
 

 Pena prevista 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenção  
geral 
 
 
 
 
 
  

Saúde pública 
 
 
 
 
 

Obstáculos à 
apreensão 
 
 
 
 
 
 
 
obsta 

Regulamentação à 
Prostituição 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspetos 
positivos 

 
 
 
 
 
 

Proteção das vítimas / 
agentes de prostituição 
 
 
 
 
 
Impostos 
 
 
 
 
 
 

Combate a redes / 
Criminalidade 
 
 
 

Aspetos 
Negativos 
 
 
 
 
 
 

 

Razões da não 
concordância da 
regulamentação da 
prostituição 
 
 
 
 
 

 
Outros 
 
 
 
 
 


