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Há alguns anos atrás, seguramente em meados de 1998, entrei após uma jantarada com 

amigos, numa casa de alterne. Aliás, uma estupenda mansão. Ficava algures em Fafe, 

num local escondido de tudo e de todos. O caminho que era necessário percorrer para lá 

chegar era escuro, estreito e sinistro. Á entrada, abria-se uma porta com dois seguranças 

altos e corpulentos a servirem de autênticas colunas jónicas. Entrando, sigo por um 

corredor, não sem antes reparar numa porta aberta à minha direita, que dava para numa 

pequena sala, onde dois agentes da GNR jogavam cartas e bebiam whisky. 

Seguidamente subi uma escadaria longa, e cheguei a um átrio onde se encontrava 

seguramente mais uma mão cheia de “armários” no papel de comitiva de boas-vindas 

em tom intimidativo. O instinto natural é procurar a carteira no bolso, porque perante tal 

cenário fica claro não haver outro meio de pagamento. Já numa ampla sala iluminada 

em tons vermelho, somos conduzidos a um confortável sofá. Em nosso redor algumas 

das mulheres mais bonitas e sensuais alguma vez vistas pela minha pessoa ao vivo. E 

alguns velhos engravatados acompanhados de algumas delas, bebendo e conversando. 

Sentou-se ao meu lado e passou-me a mão na perna uma sensual brasileira de 22 anos 

de nome Juliana. A conversa dela procurou centrar-se no que eu fazia, mas rapidamente 

a consegui fazer falar. Vinha do Rio, queria juntar dinheiro para voltar, e fazer a 

Faculdade. Não queria ficar por muito tempo. Não me disse quanto ganhava, há quanto 

tempo ali estava, como tinha chegado. Soube que o acto custava na altura 36 mil 

escudos, 180,00€ portanto. Naturalmente não tinha dinheiro para o pagar, tão pouco 

estava ali na pele de cliente. Tínhamos lá ido porque um amigo mais velho conhecia a 

dita casa em virtude da sua actividade profissional.  

 

Estas mansões espalham-se clandestinamente um pouco por todo o País, e abrem-nos 

autenticamente a porta ao luxo sexual, associado muitas vezes a todo o tipo de 

criminalidade que se possa imaginar – tráfico de armas, tráfico de droga, tráfico de seres 

humanos. 

 

Ora, a par desta prostituição cinco estrelas, praticada por belíssimas profissionais, em 

mansões ao estilo turismo de habitação, temos a versão pensão, naturalmente com 

menos estrelas. No caso específico da cidade do Porto, inúmeras das suas artérias 

ganham vida com a noite. Algumas há, que já ostentam essa vida em horário laboral. 

Porque o mercado se rege naturalmente pelas leis da procura e da oferta, mas não só. 
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E o tema, a problemática ou a realidade PROSTITUIÇÃO, salta à vista de todos, e 

saltou à minha. Saltou pelo meu apego à Medicina Legal, à criminalidade que anda 

associada a esta actividade, a um gravíssimo problema de saúde pública.  

 

Aliás, esta questão vai envolver insistentemente toda a tese. Esta é uma questão 

primordial. Esta é uma questão que nos é colocada pela prostituta ou prostituto, pelo 

proxeneta, pelo cliente. A resposta pode ser dada por qualquer um de nós. E pode muito 

bem ser inesperada. O tema é apaixonante, presente e actual. Polémico, sem dúvida. E 

demasiado complexo. 

 

Consequentemente, na impossibilidade de abordar a prostituição em sentido global, 

porque seria impossível fazê-lo numa Dissertação de Mestrado, tive pois de optar por 

escalpelizar a “prostituição de duas estrelas”, aquela que ocorre todos os dias, sem 

descanso semanal, um pouco por toda a cidade do Porto, espalhada por algumas das 

suas mais afamadas artérias. Como ocorre noutras grandes cidades do País com toda a 

certeza e segurança. 

 

E faço esta escalpelização por diversas ordens de razões. Primeiramente, porque quem 

pratica a prostituição de rua, não pratica a prostituição de luxo. Os ganhos são 

diferentes, os clientes são diferentes, o nível de estudos é diferente, os objectivos 

divergem. São realidades iguais, e distintas. Também porque, a prostituição de luxo está 

de mãos dadas com o crime organizado, tráfico de armas, droga ou mesmo tráfico de 

influências. É portanto um patamar que merecerá uma diferente abordagem para o 

investigador. Ainda mais perigosa, e seguramente muito mais dispendiosa. 

 

Aqui estão portanto as razões que me conduziram a optar por este corte na tese, mas que 

me permitem conduzi-la pelos caminhos que considero realmente importantes. 

 

Os objectivos da presente dissertação da tese de Mestrado são pois os seguintes: 

 

1 ► Conhecer a evolução histórica da prostituição, passando pelo caso português e 

analisando o caso Europeu no panorama actual; 
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2 ► Conhecer in loco a realidade da prostituição de rua, e a realidade a nível de IST’s 

junto da comunidade que se prostitui, nomeadamente na cidade do Porto (através do 

projecto V.A.M.P); 

 

3 ► Apresentar soluções para enquadrar legalmente a actividade da prostituição, 

norteando as mesmas pela erradicação do problema de saúde pública associado a ela. 

 

A presente dissertação de Mestrado tem início nestes termos com um enquadramento 

teórico, cultural e histórico a nível ocidental, evoluindo numa linha que nos conduz à 

actual realidade do caso específico, o caso português. Não esquece a evolução a nível 

Europeu, focando alguns aspectos positivos de referência obrigatória. Seguidamente 

faz-se a abordagem aos “actores” que actuam neste palco que é a prostituição, e 

tocamos a questão da toxicodependência a ela associada. Posteriormente aborda-se o 

projecto V.A.M.P. e projectos conexos, apontando os seus méritos, e o que ficou até 

agora por cumprir. Finalmente, apresenta-se a fundamentação prática, metodologias 

empregues, e conclusões e implicações a retirar. Em termos finais, o que se pretende 

não é deixar mais uma tese sobre a problemática da prostituição (mais concretamente 

sobre a prostituição de rua) na gaveta, é pelo contrário, fazer deste estudo uma realidade 

amanhã. É mostrar sem rodeios a todos os interessados, a todos nós, enquanto seres que 

nos movemos e actuamos num mesmo espaço, numa dada realidade temporal, que 

“andamos a dormir com o nosso inimigo”. A doença é inimiga da saúde. Nós deitamo-

nos com ela, adormecemos com ela, e quando acordamos simulamos uma realidade que 

já não existe. O HIV mata. Portugal não pode continuar adormecido, agarrado a falsos 

preciosismos éticos e morais, justificando dessa forma a sua inércia neste campo. Não 

precisamos de ir atrás dos outros, sempre na cauda da Europa e do Mundo. Retiremos 

dos exemplos positivos os ensinamentos necessários para travarmos este grave 

problema de saúde pública. 

 

O que se pretende é precisamente despertar as consciências para uma realidade cada vez 

mais perigosa, e contagiosa. Não interessa tanto saber porque uma prostituta ou um 

prostituto se prostitui, interessa mais saber em que condições o faz e se o pode fazer, 

sem que constitua uma verdadeira ameaça de saúde pública. 
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1.1 Antiguidade 

 

Estimada em mais de 25.000 anos, a longa época de culto a uma deusa, é 

frequentemente desvalorizada. As rejeições de gerações apegadas a uma “norma” 

patriarcal, perverteram de alguma forma o matriarcado, que afinal era o princípio. Neste 

contexto portanto, e atento o período designado como “pré-história”, era a mulher quem 

era vista como criadora da força da vida. Mais, era adorada como a grande Deusa, e era 

o centro de toda a actividade social. Evelyn Reed antropóloga, (citada por Roberts, 

1996) dedicou-se ao estudo desta primitiva forma de organização social – o clã 

matriarcal. Enumera a mesma antropóloga as primeiras realizações tecnológicas destas 

mulheres, incluindo a descoberta de plantas comestíveis ou a invenção das primeiras 

ferramentas como paus para cavar, recipientes feitos de pele e raspadeiras de pedra. Não 

há dúvida que estas mulheres foram centrais na economia destas primeiras sociedades, 

recolhendo 65% a 80% da comida para a comunidade. E, se as mulheres eram vistas 

como incarnação terrena da divindade, era perfeitamente natural que algumas delas 

fossem um elo vital entre a comunidade e a deusa. Os homens ignoravam o seu papel na 

procriação, não estava presente a obsessão da paternidade, que mais tarde se tornaria 

típica das culturas patriarcais. A unidade basilar da vida social centrava-se nas mães e 

naturalmente nas suas crianças (Roberts, 1996). 

 

Como nos diz Sjöö, (citada por Roberts, 1996) a cultura, a religião e a sexualidade 

estavam interligadas, uma vez que provinham da mesma fonte: a deusa (Roberts, 1996). 

 

Com o estabelecimento das primeiras comunidades agrícolas sedentárias a partir de 

aproximadamente 10.000 a.C., as religiões que tinham como figura de culto uma deusa 

firmaram raízes em templos especialmente construídos para o efeito. Aquelas que os 

arqueólogos consideraram as primeiras “cidades”, construídas por povos de organização 

matriarcal em lugares como Çatal Hüyük (cerca de 6.500 a.C.) onde é hoje a Turquia, 

eram planeadas de forma que os templos ficassem no seu coração. Aqui viviam e 

trabalhavam as sacerdotisas, e eram elas quem possuía e administrava a terra em nome 

da comunidade; era também aqui que elas costumavam praticar os seus rituais sagrados, 

com forte carga sexual, através dos quais todas as pessoas tinham acesso ao manancial 

de força que provinha da deusa. 
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As tribos nómadas guerreiras, dominadas por homens, cuja nova consciência do seu 

papel na procriação representava uma peça essencial numa economia baseada na criação 

de gado, começaram a invadir os territórios matriarcais a partir de 3000 a.C., e 

chegaram a dominar os seus povos, submetendo-os ao poder do masculino. A mulher 

casada acaba por se tornar pouco mais do que um elo de ligação entre as gerações de 

homens. Foram introduzidos deuses do sexo masculino para disputar o poder da deusa. 

Foi neste ponto da história da humanidade, por volta do segundo milénio antes de 

Cristo, que a instituição da sagrada prostituição se tornou visível e que foi registada por 

escrito pela primeira vez. Aqui começa a verdadeira história da prostituição: com as 

sacerdotisas dos templos, simultaneamente sagradas e prostitutas, são estas as primeiras 

prostitutas da História. 

 

A Grande Deusa, inicialmente conhecida como Inana, mais tarde como Ishtar, dominava 

todo o berço da civilização no antigo Médio Oriente desde o início da História até cerca 

de 3.000 a.C.; e por todo o lado onde era adorada, a prostituição sagrada era um ponto 

fulcral do ritual sagrado. A própria deusa Ishtar era identificada como prostituta, e 

estando os templos (que ainda eram centros do poder religioso, político e económico na 

Mesopotâmia) cheios de sacerdotisas-prostitutas, o estatuto das prostitutas era elevado. 

Os diversos graus de sacerdotisas-prostitutas estavam bem documentados pelos 

babilónios (aproximadamente 2.400 a.C.), que registaram que as sacerdotisas da deusa 

Ishtar do grau mais elevado, as entu, deveriam estar ao mesmo nível dos mais altos 

sacerdotes. Tínhamos então as entu e as naditu inquestionavelmente sacerdotisas de 

mais elevado grau; abaixo delas existiam as qadishtu (à letra: mulheres sagradas) e as 

ishtaritu, cujas vidas e trabalho eram especialmente dedicados a prestar serviço à deusa 

Ishtar. Havia ainda uma classe de mulheres chamadas de harimtu, que alguns 

historiadores descrevem como prostitutas semi-seculares; o que provavelmente significa 

que trabalhavam tanto no interior dos templos como nas ruas. As harimtu que 

trabalhavam fora dos templos foram as primeiras prostitutas de rua da História, 

operando como independentes e numa base comercial. Ainda assim persistia a ligação 

entre sexo e religião, uma vez que as prostitutas de rua continuavam a ser vistas como 

mulheres sagradas, protegidas por Ishtar, e os seus rendimentos vinham sob a forma de 

oferendas em nome da deusa (Roberts, 1996).  
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Temos pois que ao longo da história da Mesopotâmia e do antigo Egipto, o sexo ainda 

era visto em grande parte como sagrado, pelo que ainda não existia uma moralidade 

puritana para estigmatizar as mulheres que escolhessem ganhar a vida vendendo sexo. 

Para derrubar o poder das prostitutas era necessário inventar um sistema de moral que 

reprimisse o sexo e que fosse suficientemente negativo para transformar as mulheres 

sagradas em párias sociais. Assim abre-se caminho aos profetas do Velho Testamento 

que no entanto encontravam dificuldade em passar a mensagem, devido à falta de 

controle sexual da vida do seu povo. Das cinzas da piedosa deusa-prostituta, os 

sacerdotes acabaram por criar uma pecadora e tentadora Eva, cuja curiosidade carnal 

levou à perdição de toda a Humanidade. 

 

1.2. Grécia Antiga 

 

O “sábio” Sólon, que governou Atenas na viragem do século V a.C. tinha uma 

perspectiva inequívoca no que respeitava às mulheres: ou eram mulheres legítimas ou 

eram prostitutas. Qualquer mulher que tentasse ser independente em relação aos 

homens, toda a mulher pobre, estrangeira, ou escrava, que trabalhava fora de casa, caía 

nesta última categoria. Sólon logo mostrou apetite por organizar o negócio da 

prostituição, daí resultando o aparecimento dos bordéis oficiais, dirigidos pelo Estado. 

Esta empresa revelou-se tão próspera que Sólon obteve lucros mais que suficientes para 

financiar a sua imensa máquina militar. Também para os homens livres de Atenas, a 

pioneira empresa de Estado levada a cabo pelo seu governante foi um imenso êxito, 

porque lhes dava acesso a uma vasta escolha de trabalhadoras do sexo. O pagamento 

dos serviços prestados pelas prostitutas, que era estabelecido pelo Estado, não lhes era 

entregue a elas mas directamente ao pronobosceion, um funcionário que geria o bordel 

enquanto empresa parcialmente privada, parcialmente estatal. As deikteriades eram 

então obrigadas a persuadir os clientes a darem-lhes “presentes” – mas mesmo estes 

estavam sujeitos a impostos, assim impunha o sagaz Sólon. As mulheres casadas tinham 

um dono – o marido – enquanto as deikteriades eram, segundo palavras de Ateneu, 

“mulheres públicas e à disposição de qualquer um”. Surge então pela primeira vez na 

História a figura do chulo oficial. Os homens faziam grandes fortunas, obrigando as 

mulheres a vender os seus serviços sexuais: primeiro vinham os que dirigiam os 

bordéis, depois os que compravam ao Estado o direito a cobrar impostos e no topo de 

tudo o próprio Estado, com Sólon à cabeça. Assim o chulo estatal e o privado nasceram 
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de mãos dadas. Algumas prostitutas de rua eram totalmente independentes, fazendo de 

quartos privados, estalagens e tabernas os seus locais de trabalho. Não era raro 

encontrar homens que se prostituíam nas ruas também; eram normalmente jovens que se 

exibiam como as suas iguais, usando vestes coloridas e maquilhagem berrante.   

 

A vida da prostituta independente e de classe alta era sem dúvida muito mais atractiva 

do que a vida de mulher casada. As hetairae, eram as mais respeitadas desta classe de 

mulheres, autênticas prostitutas de elite, bem conhecidas pela sua inteligência, beleza e 

perícia enquanto amantes. Conduziam os seus negócios de forma aberta em Atenas, 

trabalhando em total independência no que diz respeito aos bordéis do Estado e aos 

templos. Havia também as auletrides, que em banquetes exclusivos para homens 

tocavam flauta, tambores e címbalos, e que executavam danças sensuais do Médio 

Oriente. Após o espectáculo para os olhos, seguia-se o espectáculo para o corpo, 

disputando os homens entre si os serviços das mulheres. As auletrides podiam viver 

onde escolhessem e eram livres para manter relações prolongadas com clientes 

individuais ao estilo das hetairae. 

 

Em conclusão diremos que Sólon bem tentou manter a exclusividade no que concerne à 

oferta de serviços sexuais, mas não foi sucedido neste campo. O seu grande mérito 

residiu na tentativa de distinguir a mulher entre Bem Comportada/Mal Comportada. As 

esposas “virtuosas” dos cidadãos livres de Atenas viviam quase aprisionadas e em total 

dependência do marido, já as mulheres pobres e escravas que trabalhavam na próspera 

indústria do sexo asseguravam grandes lucros ao Estado, regulamentador da sua 

actividade (Roberts, 1996).  

 

1.3. Roma Antiga 

 

Na antiga Roma a sexualidade e a prostituição eram plenamente aceites, realidades 

expostas em público, exploradas, discutidas e celebradas. Não havia qualquer vergonha 

por parte do Estado Romano em retirar dividendos desta actividade. Quando o 

imperador Calígula cria um imposto para aplicar às prostitutas, o Estado consegue 

lucros assombrosos. E esta situação manteve-se, mesmo quando Constantino, primeiro 

imperador cristão, chega ao poder. Os senadores e os altos dignitários lucravam 

directamente da indústria do sexo, alugando propriedades aos donos dos bordéis, não 



 
 

15 

infringindo com isso lei alguma. A prostituição estava portanto perfeitamente integrada 

na economia romana e não havia qualquer estigma a marcá-la, tanto do lado dos 

clientes, como do lado das vendedoras de serviços sexuais. Desde o “divino” imperador 

até ao mais reles escravo, esta era apenas mais uma actividade social. Ténues elos 

ligavam a prostituição que se praticava à prostituição sagrada, e a noção de pecado 

ligado à instituição inexistia. 

 

Foi apenas com a queda da civilização romana que o cristianismo completou o cerco em 

torno do dogma oficial – então os homens do poder começaram a fingir que acreditavam 

que a prostituição era moralmente repreensível e que as próprias prostitutas 

representavam um mal e um perigo que poderia corromper a restante sociedade 

(Cadaval, 2002). 

 

1.4. Idade Média 

 

Com o aparecimento do Cristianismo, dá-se uma transformação importante. As questões 

de cariz sexual passam do domínio civil, ao domínio religioso. Naturalmente a Igreja 

proíbe as relações sexuais fora do casamento, pelo que a prostituta é considerada como 

uma criminosa, à margem da lei, merecendo perseguição (Cadaval, 2002). 

 

Esta é uma época obviamente proibicionista. No entanto, as mulheres pressionadas pela 

fome e pela desvantagem em relação aos homens, no que concerne ao mercado de mão 

de obra, ficam à mercê de mercadores ambiciosos. O crescimento dos agregados 

populacionais faz mesmo surgir leis específicas contra a prostituição, como se dá com 

Carlos Magno (801 d.C.) por exemplo, que o faz de forma severa. 

 

A escassa população e a menor opulência e riqueza das cidades medievais, vêm com 

toda a naturalidade obstar ao luxo e esplendor que acompanharam o desenvolvimento da 

prostituição na Antiga Grécia e no Império Romano. É sobretudo nas novas grandes 

cidades universitárias como Pádua, Florença, Paris ou Salamanca que a prostituição 

atinge maior expansão. Este fenómeno naturalmente motivado por uma população 

estudantil jovem, e com poder económico para sustentar os “prazeres carnais”. 
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No Ocidente salientamos as bases de moral cristã, que vêm no sentido de condenar as 

relações sexuais fora do casamento, assim definido por S. Paulo. O relacionamento 

sexual tem um fim único – procriação. Nestes termos, quer as prostitutas, quer os 

homens que a elas recorrem, são agora condenados socialmente. Com a expansão do 

Cristianismo como religião dominante na Europa, e posteriormente na América, a 

prostituição assume carácter irregular, passando a ser marginalizada, muito longe 

portanto do reconhecimento adquirido na Antiguidade. 

 

1.5. Tempos Modernos 

 

A depravação da Nobreza e seguramente de uma significativa parte do Clero vem 

provocar uma devassidão dos costumes. A prostituição não diminui, nem altera a sua 

fisionomia. Assim, no século XVII a prostituição continuava em alta e agora começava 

a crescer a prostituição masculina, aumentando os rumores e escândalos no reinado de 

Luís XIV, o que leva o monarca a agravar as penalidades contra os donos de bordéis. A 

lei previa penalidades pecuniárias e físicas, como corte de nariz e orelhas (Cadaval, 

2002). 

 

No século XVIII reina a tirania, a miséria, e um pouco como nos dias de hoje no nosso 

país, a arbitrariedade policial. Os grandes centros de prostituição são as grandes cidades 

como Roma e Paris, verdadeiros centros de cortesãs, de número impossível de 

determinar. Com a Revolução Francesa a prostituição não desaparece, antes assume 

outras formas. Aumenta a prostituição de menores e a prostituição masculina chega a 

ser proverbial em algumas cidades francesas. 

 

Na Grã-Bretanha teremos de apontar o puritanismo da Era Vitoriana que consegue 

estigmatizar a prostituição elegendo-a como “mal social”. Grupos de “missionários” 

saíam às ruas para salvar as infames. Segundo um levantamento levado a cabo em 1881, 

numa única noite havia quinhentas prostitutas a circular na limitada região do West End 

de Londres. Apesar da forte oposição Vitoriana, a prostituição continuou a fazer parte 

da vida britânica. Já em 1954, Sir John Wolfenden preside a uma comissão para estudar 

a problemática da prostituição e fazer recomendações. Três anos depois conclui-se por 

punições mais severas relativamente à circulação de prostitutas nas ruas, mas de modo 

algum se pugna pela abolição da prostituição, pois seria utópico declará-la ilegal. Desde 
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então a prostituição tem vindo a limitar-se a bares e clubes nocturnos, de onde os 

clientes são conduzidos a quartos de hotel ou a apartamentos. 

 

Na Alemanha de hoje grande destaque merece o Eros Center (in http://www.pro-

wohnen.de/Eros-Center.htm) situado em Hamburgo, um bordel autorizado onde mais de 

130 prostitutas possuem quartos individuais, cada um com um cofre e alarme oculto, 

ligado à delegação de polícia local. O Eros Center possui estacionamento subterrâneo 

para melhor servir a clientela, salão de beleza para as mulheres, e um amplo pátio 

interior usado pelos homens para escolherem a sua mulher, de entre várias que por ali 

circulam todo o dia. 

 

As mulheres têm um bom rendimento e pagam mensalmente ao dono do 

empreendimento uma taxa. A construção deste mega bordel contou com o apoio tácito 

das autoridades de Hamburgo, e pretende-se essencialmente restringir a prostituição a 

áreas bem definidas, e diminuir a incidência de doenças venéreas, possibilitada por meio 

da realização de exames médicos periódicos. Também permite desde logo controlar as 

inúmeras actividades criminosas ligadas à prostituição. 

 

Robert Gorter (in http://www.apf.pt/) trabalhou com prostitutas tanto em Amsterdão, 

como em Berlim. Discute as organizações de prostitutas nesses países e reforça a 

necessidade de encorajar o orgulho através da sua auto-organização. Afirmou que 

quando a prostituição foi legalizada, em Hamburgo, em 1950, a criminalidade diminuiu. 

Na Holanda a prostituição é reconhecida como um assunto do foro privado, embora as 

leis criminalizem os aspectos do negócio que resultem em violações dos direitos 

humanos e em estigmatização das prostitutas. 

Selma James do Colectivo Inglês de Prostitutas (in http://www.apf.pt/) discutiu a 

importância de repelir todas as leis contra a prostituição. A prostituição no Reino Unido 

não é ilegal, mas a sedução, o proxenetismo, o "fazer a rua", são-no. 

James aposta fortemente na descriminalização, opondo-se a compromissos. Sustenta 

que a descriminalização parcial (que inclui esquemas de regulamentação como a 
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definição de zonas) ou planos para reduzir penas, nada mais fazem que abrir brechas no 

sistema que se baseia na definição da prostituição como um crime. 

 

1.6. O Caso Português 

 

Infelizmente, e ao contrário de outras nações europeias, a nossa história não nos fornece 

os melhores esclarecimentos nesta temática, nomeadamente desde os primórdios da 

Monarquia, até Dezembro de 1836. 

 

A prostituição em Portugal sempre foi mais ou menos perseguida a nível legislativo, 

antes da publicação do Código Administrativo. Poderemos dizer que a prostituição não 

era consentida, as prostitutas eram agarradas por agentes policiais, aprisionadas e em 

muitos casos deportadas, não sendo por isso mesmo matriculadas ou inscritas em termos 

de base de dados policial. 

 

Eram tidas como o horror da sociedade, mais, era-lhes desconhecida a existência 

enquanto seres humanos e por isso mesmo, não mereciam qualquer piedade. Apesar de 

tudo, não foi extinta a “classe”. Ao invés, como em outros países, ao aumento da 

perseguição, associava-se o aumento da prostituição clandestina. 

 

Vigorou pois até 1836 o regime proibicionista e a repressão feita à prostituição desde o 

início do século XIX, estava a cargo da Intendência-Geral da Polícia da Corte e do 

Reino, que a proibia essencialmente nos bairros de Lisboa. Estas mulheres eram então 

presas e enviadas pelo Intendente para a Casa de Correcção do Castelo e os indivíduos 

que as procuravam eram considerados vadios podendo ser igualmente presos. Não 

permaneciam no entanto muito tempo presos no Castelo, pois eram posteriormente 

enviados para as brigadas da Marinha (Cadaval, 2002). 

 

Em 1814 a Casa de Correcção do Castelo deixa de receber prostitutas, passando as 

mesmas depois de presas, a serem enviadas para a Casa de Santa Margarida de Cortona. 

Todavia, na Casa de Correcção de Castelo, que ficava junto à Cordoaria Nacional, 

algumas prostitutas eram ainda obrigadas a trabalhar no fabrico de meias, com o 

propósito da sua correcção. 
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Dissolve-se em 1832 a Intendência da Polícia, pelo que a repressão da prostituição passa 

a estar a cargo dos governadores civis e administradores dos Concelhos. 

 

Em Dezembro de 1836, com a publicação do Código Administrativo, fica incumbido ao 

Administrador Geral, zelar pela moral e bons costumes, ficando as prostitutas proibidas 

de permanecerem em certos locais públicos como fossem templos, praças, ruas 

principais ou passeios públicos. Competia ainda a este mesmo Administrador Geral, 

estabelecer os locais, ruas e praças de acesso, bem como locais de residência, permitidos 

às prostitutas. Caso estas não cumprissem o ordenado, seriam naturalmente punidas. 

 

Em Portugal os problemas advindos da prostituição prendiam-se com a moralidade e a 

saúde pública. Assim sendo, apresentavam-se duas soluções: a sua regulamentação ou a 

sua abolição. O primeiro sistema foi adoptado na altura, e durou até à década de 60 do 

Século XX. Nestes termos, as prostitutas eram toleradas pela sociedade, porém, foram 

estabelecidas medidas policiais para que não ofendessem a moral, ou prejudicassem a 

saúde pública.  

 

Em 1837 é criado o Conselho de Saúde Pública, e surge o primeiro estudo com vista à 

elaboração de um regulamento, a cargo do médico Francisco Inácio dos Santos Cruz, 

vice-presidente do referido Conselho, que desenvolve um estudo minucioso sobre a 

prostituição, e posterior projecto que visava regulamentar policial e sanitariamente a 

prática da prostituição. Pretendia-se autorizar a prostituição em casos específicos nas 

ruas, chamados casos-passe, apenas com licença da administração pública, 

estabelecendo idade mínima para o início da prática e controle policial e sanitário sobre 

as mulheres.  

 

Surge apenas em 30 de Julho de 1858 o primeiro regulamento estabelecido em Lisboa, 

pelo Governador Civil do Sobral - Regulamento Policial das Meretrizes e Casas 

Toleradas da Cidade de Lisboa de 1858. (in http://www.aidscongress.net). A partir desta 

data, e até ao final do século, multiplicam-se os regulamentos por todo o país.  

 

A idade mínima de inscrição não era fixa: 16 anos no caso do regulamento de Lisboa de 

1858 e também no de 1900, por exemplo e 21 anos para as restantes cidades. 
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Distinguem-se as mulheres que vivem em comum sob a direcção da "dona ou directora 

de Casa Tolerada " e as que habitam sós em casa própria. A meretriz (mulher que, por 

costume, se entrega a um e a outro por dinheiro) a fim de ser tolerada era obrigada a 

matricular-se num livro de registo ou na administração local. Possuía obrigatoriamente 

um livrete com os seus dados pessoais que teria de apresentar à inspecção sanitária ou à 

polícia sempre que o requeressem. 

 

Comum a todos os regulamentos era o facto de após a inscrição de uma mulher, a 

mesma tivesse de ficar sujeita a várias proibições, entre as quais a proibição de ausência 

por mais de cinco dias, mudança de residência ou arrendamento de casa, sem licença 

policial. Não podiam também frequentar certos e determinados espaços, como 

repartições públicas ou escolas, bem como não podiam residir em determinadas zonas 

ou receber visitas, mesmo em sua casa, depois da meia-noite. Se estavam grávidas, eram 

obrigadas a declarar a gravidez á polícia e os seus filhos só permaneciam consigo até 

aos três anos de idade. Qualquer incumprimento destas regras estaria sujeito a prisão. 

 

A partir de 1865 as penas passam a ser mais elevadas e torna-se obrigatória uma visita 

semanal das prostitutas ao dispensário. A preocupação maior estava pois orientada para 

a passagem de multas e controle sanitário. 

 

Em 1900 é publicado o último regulamento da cidade de Lisboa, que permanece em 

vigor até 1949, tendo-se verificado durante este período um aumento da prostituição 

clandestina, com todos os seus inconvenientes.  

A 9 de Agosto de 1949, em pleno Estado Novo, foram proibidas novas matrículas de 

prostitutas e a abertura de novas casas, mantendo-se no entanto em funcionamento as já 

existentes. Uma proposta do Ministério do Interior à Assembleia Nacional definiu as 

normas a observar na luta contra as doenças contagiosas, estabelecendo que “a 

autoridade sanitária determinará o encerramento das casas em que exerçam prostituição 

menores de 21 anos, ou quando se verifique que as mesmas funcionam em contravenção 

das normas de higiene por elas estabelecidas, ou ainda quando, constituindo focos de 

infecção, representam perigo grave para a saúde pública.” A Câmara Corporativa 

apresentou então um parecer, sob proposta governamental, em que propunha o 
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encerramento imediato de todas as casas de prostituição, a abolição das matrículas das 

prostitutas e extinção de todos os regulamentos, alvarás e serviços em vigor. 

Após discussão em defesa da família, da raça e da alta moralidade do Estado, a 

Assembleia, por voto unânime, aprovou a proibição de novas matrículas de prostitutas e 

a abertura de novas casas, mantendo em funcionamento as casas já existentes. ( in 

Diário da Assembleia Nacional de 1949). 

Em 1962, nesta linha proibicionista apoiada na alta moralidade e perigo grave para a 

Saúde Pública, o Governo decide proibir definitivamente o exercício da prostituição e 

fechar as casas de passe, destruindo os livretes, os registos e outros documentos 

similares. A infracção às novas regras, implicava pena de prisão e multas.  

 

Em 1962 proíbe-se então o exercício da prostituição pelo Decreto-Lei nº 44579 de 19 de 

Setembro, com base nestes mesmos pressupostos.  

 

O seu artigo 2º pune com pena de prisão e multa correspondente todos os indivíduos 

que conscientemente favorecessem ou de algum modo facilitassem o exercício da 

prostituição ou nela interviessem com fins lucrativos. As prostitutas eram equiparadas 

aos vadios (nº 3,art.19) e a medida de segurança aplicada é de internamento em casas de 

trabalho ou colónia agrícola, por período indeterminado de 6 meses a 3 anos. 

Segundo o mesmo Decreto-Lei consideram-se prostitutas as raparigas e mulheres 

habitualmente entregues à prática de relações sexuais ilícitas com qualquer homem, dela 

obtendo remuneração ou qualquer proveito económico. 

 

São encerradas pelas autoridades policiais todas as casas onde se exerça a prostituição, 

com despejo e apreensão de todos os bens aí encontrados. 

 

Posteriormente, o Tribunal da Relação de Lisboa esclarecerá " que a incriminação do 

artigo 2º não abrangia aquele que mediante remuneração mantivesse relações sexuais 

com prostitutas" (Acórdão de 6/6/1964,Boletim do Ministério da Justiça 141 pág. 208), 

isto é, apenas as mulheres seriam perseguidas pelos agentes da autoridade e submetidas 

a processos que poderiam culminar num julgamento no Tribunal de Execução de Penas. 
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Proíbe-se a prostituição por via legislativa, mas não se prevê nenhuma intervenção na 

área da prevenção, nem da reintegração social da mulher, tendo-se o cuidado de excluir 

o cliente de qualquer punição. 

 

Com o 25 de Abril de 1974, a prostituição expande-se enorme e rapidamente por todo o 

país e com a entrada em vigor do Código Penal de 1982, a partir de 1 de Janeiro de 

1983, a prostituição é despenalizada, tendo por base de referência a Convenção de 2 de 

Dezembro de 1949, pela repressão do tráfico de pessoas e da exploração da prostituição 

de outrem. Tende-se em Portugal para o sistema abolicionista. 

 

Com o Movimento Abolicionista a prostituição é então despenalizada no Código Penal 

de 1982, passando-se a adoptar em Portugal o Sistema Abolicionista. Este sistema 

visava, não a proibição da prostituição, mas a abolição da exploração da prostituição por 

outrem, tendo-se alastrado a toda a Europa, e por inerência a Portugal. 

 

É urgente intervir junto dos “actores” da prostituição, uma vez que o Sistema 

Abolicionista apresenta variadíssimas lacunas, entre as quais, a principal, o problema da 

saúde pública. As doenças sexualmente transmissíveis têm vindo a encontrar caminho 

aberto para crescerem, quer devido a facilidade de transmissão, quer devido a falta de 

informação que em muitos casos se alia à negligência grosseira de quem oferece o 

serviço sexual e de quem o adquire. 

 

Só para verificarmos a gravidade da situação no nosso país, diga-se que a 7 de 

Dezembro de 2001, dois portugueses e um francês foram detidos pelo Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF), suspeitos de angariação de mão-de-obra ilegal, auxílio 

à imigração ilegal, extorsão e fomento da prostituição (in http://www.sef.pt/). Os dois 

portugueses e o francês foram detidos numa quarta-feira, numa fiscalização a três casas 

nocturnas em Matos da Ranha, Leiria e Alvaiázere. Identificadas foram 15 cidadãs 

brasileiras, das quais seis foram detidas por permanência ilegal em Portugal e uma pelo 

crime de violação de interdição de entrada. Repare-se que o nosso ordenamento jurídico 

com a prostituição não quer nada, antes faz de conta que a mesma não passa de pura 

ficção. Age-se contra o cidadão ilegal. Se se prostitui ou não, isso já não tem grande 

relevância.   
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Já antes, a 18 de Outubro de 2001, a Polícia Judiciária de Braga deteve 11 suspeitos de 

tráfico de mulheres, incitamento à prostituição e branqueamento de capitais em dois 

bares de alterne de Famalicão e Arcos de Valdevez. Fonte policial disse à Lusa que, a 

par destas detenções, visando homens e mulheres entre os 25 e 65 anos, a P.J. 

identificou 11 alegadas prostitutas, a maioria brasileiras (in http://www.sef.pt/). Um dos 

suspeitos, patrão do negócio, está preso à espera de julgamento sob a acusação de ter 

assassinado, em 2000, um jovem de 18 anos, porteiro dos bares de que é proprietário. 

Segundo a fonte, o arguido continuava a gerir a actividade de prostituição a partir da 

cadeia. A partir da cadeia, imagine-se! Mas foi preso por ter sido acusado de homicídio, 

porque andar envolvido na prostituição, actividade que nem existe em Portugal, não é o 

suficiente para prender um cidadão. 

Em Portugal, o nosso ordenamento jurídico contempla o lenocínio, que é então um 

crime previsto e punido pelo Artigo 170º do Código Penal. “ Quem, profissionalmente 

ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa 

de prostituição ou a prática de actos sexuais de relevo é punido com pena de prisão de 6 

meses a 5 anos.” 

A pena sobe para um mínimo de um ano e um máximo de oito anos de prisão “se o 

agente usar de violência, ameaça grave, ardil, manobra fraudulenta, ou de abuso de 

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

trabalho, ou se aproveitar de incapacidade psíquica da vítima”. 

Na prática acusar alguém formalmente de lenocínio e sustentar essa mesma acusação, 

será tarefa muito árdua, porque como facilmente se depreenderá, a nível de prova a 

tarefa de órgãos de polícia criminal e de julgador, será uma longa e penosa maratona, 

para a qual o proxeneta calejado, terá recursos económicos suficientes, que lhe 

permitam na esmagadora maioria das vezes triunfar.  

Relativamente à prostituição em si mesma, não existe pois qualquer sanção a nível 

jurídico-penal. Perde-se a nossa opinião pública ou em questões de falsas morais, ou em 

questões de autodeterminação sexual. E perdemos todos nós, ao abrir caminho ao crime 

organizado, à imigração ilegal e clandestina e ao constante avolumar do problema 

gravíssimo de saúde pública que temos em mãos, e que vai ser escalpelizado mais 

adiante. 
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III - “Os Actores” e a Entrada no Mundo do “Espectáculo Sexual” 
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Sendo que a prostituição sempre terá de ser considerada como fenómeno social, importa 

inseri-la na realidade humana, sempre também ela complexa. Neste grande “teatro” à 

escala global não será difícil encontrarmos os “actores” do costume. A prostituta, o 

cliente e o proxeneta serão os três vértices mais visíveis de um triângulo complexo. No 

entanto, existem outros “actores” que também cumpre assinalar. 

 

Comecemos no entanto por definir o conceito de prostituição. Recuemos até ao 

DIGESTO datado do ano de 533 para trazer a lume a definição de Direito Romano 

ainda hoje actual. Prostituta, aquela, ou aquele que pratica a prostituição, é a “mulher 

que se dá publicamente por dinheiro e não por prazer.” Mulher ou homem, entenda-se à 

luz do actual panorama. Só carece este conceito do consentimento consciente e 

voluntário do sujeito que a pratica. Também poderíamos definir prostituição como 

venda de relações sexuais extra-matrimoniais, com vista à obtenção de géneros 

materiais. E estes são apenas dois dos muitos conceitos que nos são oferecidos num 

campo naturalmente difícil de limitar.  

 

Segundo Plant (1990) a prostituição consistirá na “prestação de quaisquer serviços 

sexuais, em troca de qualquer forma de pagamento, tal como dinheiro, bebidas, droga 

ou outros bens de consumo.” Plant é pois sintético e objectivo e aproxima o fenómeno 

prostituição de um grande mercado onde valem as duas leis fundamentais: a lei da oferta 

e a lei da procura. É natural que neste campo complexo alguns agentes tenham ajudado 

a sustentar a estrutura da prostituição. Falamos do homem ou da mulher que se vende 

do lado da oferta, e do homem ou da mulher que compra do lado da procura. Uma outra 

figura funciona não como entidade reguladora do mercado, mas como entidade 

“exploradora” do negócio – o chulo. E estas são as principais personagens nos seus 

diferentes perfis, actuando no palco de um teatro que a opinião pública prefere deixar ao 

abandono, abrindo mão à proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. 
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2.1. A Prostituta 

 

Já assim era no tempo de Sólon (640/558 a.C.) e mais tarde também o mesmo se 

verifica com Marcus (180 a.C.) no que concerne à regulamentação da prostituição. 

Também na actualidade encontramos uma divisão em estruturas neste campo. 

Trabalhando nas ruas e estradas, em pensões e bordéis, algumas em clubes ou pubs, as 

prostitutas, ou os prostitutos, têm a sua própria hierarquia funcional. No topo desta 

hierarquia estarão eventualmente as “meninas de companhia”. Inês Fontinha introduz a 

dicotomia prostituição de elite e prostituição estigmatizada, sendo que esta última 

naturalmente será aquela que é praticada em condições mais degradantes. 

 

No entanto, um elo permanece comum – todas elas procuram uma troca de dinheiro ou 

outros bens, pelos seus “favores”, como já diz Plant (1990). 

 

Quem é então esta figura principal no nosso “teatro”? É precisamente a prostituta, em 

geral marginalizada, com poucos estudos por norma, mais ou menos vítima de uma 

sociedade que é também mais ou menos sombria. Não podemos cair na inocência de 

considerar como principal culpado da sua marginalização a sociedade em que vivemos, 

e invocar que esta lhe nega toda e qualquer oportunidade de integração social e/ou 

educação. Isto não corresponde minimamente à realidade palpável. A verdade é que 

vender serviços sexuais é só mais uma forma de obter rendimento, ou mais rendimento, 

pois muitas vezes acumula-se a prostituição em part-time a outra qualquer actividade. E 

outra verdade inegável é a de que o sexo é um serviço ou um bem, conforme o 

entendimento. Assim sendo, quem não vende o que cultiva ou produz, se não rouba, terá 

de vender sexo. Não podemos cair na tentação de considerar a prostituição como um 

caminho sem saída. É errado, e o passado diz-nos isso mesmo. Já na Grécia Antiga este 

era um caminho de vida, muitas vezes até aconselhado de mãe para filha. Um caminho 

de vida, uma escolha de vida. Naturalmente estamos a falar num sentido que ignora a 

obrigação. Não estamos a incluir o tráfico sexual, ou para fins sexuais naturalmente. 
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2.2. O Cliente 

 

Outra figura indissociável desta realidade é naturalmente o cliente. Sem cliente, não há 

prostituta(o). Não o vamos culpar ou desculpabilizar, vamos sim auxiliar-nos de uma 

velha máxima norte-americana – “todo o produto tem o seu mercado”. Assim sendo, o 

cliente é o mais velho comprador do Mundo. É uma figura pouco estudada pois muito 

raramente se presta a trabalhos de investigação. Só sabemos do comprador, o que nos dá 

o vendedor. É geralmente retratado como um homem de meia-idade, casado, na 

demanda de relação esporádica e sem consequências, com recursos financeiros à altura 

e regulares. Esta definição anda hoje afastada da realidade. O que é seguro afirmar é que 

o cliente, com base no seu rendimento mensal, conforme a circunstância, escolhe o local 

e o tipo de prostituta. Parece-me inegável que comum a todos, (pelo menos no cliente 

masculino) é o facto de procurarem um “receptáculo de esperma”, o que também poderá 

explicar a dificuldade em passar a mensagem do uso do preservativo. Nestes termos, o 

adolescente procura uma experiência sexual, o estudante procura depois de uma festa 

um final de noite em beleza com uma prostituta, o noivo decide verificar se está tudo 

em ordem com o seu aparelho sexual antes da boda, o homem de negócios não pode 

passar a vida a pensar em trabalho e a mulher é muito chata, e a prostituta não chateia e 

não faz perguntas incómodas, e o turista além de arejar as ideias resolve dar uma 

“arejada” geral. Haverá portanto dois grandes grupos de clientes: os clássicos, 

essencialmente jovens, militares e solteirões, e os que padecem de algum problema ou 

frustração, e que vêm na prostituta de alguma forma a superação da solidão, da angústia, 

ou do complexo. Lucchini (1999) diz-nos que a relação com uma prostituta é apanágio 

de homens que não atingiram a maturidade no campo afectivo e sexual, pelo que 

qualquer um destes clientes poderá caber no conceito. Parece-nos no entanto que para 

entender este fenómeno não poderemos deixar de convocar o cérebro de réptil dentro do 

cérebro de cada um de nós. Conforme defendia o Professor Custódio Rodrigues (2002), 

ilustre académico do ICBAS, é este cérebro o responsável pelos nossos instintos mais 

básicos, como o medo, ou a agressividade. É natural que possuir, subjugar ou querer 

fertilizar nasçam também aí e expliquem algumas das mais recentes perversões sexuais 

cada vez mais em moda. Insistir em ter relações com uma mulher, seja ela prostituta ou 

não, não usando o preservativo, é nesta medida para quem o pratica um apelo 

naturalmente mais forte que qualquer publicidade ao uso do mesmo preservativo, ou 

espectro de qualquer doença sexualmente transmissível. 
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2.3. O Chulo 

 

O chulo é uma outra figura importante no conceito prostituição. Quem é o chulo então?  

 

O chulo é aquele homem que vive dos lucros de uma ou mais prostitutas; é o indivíduo, 

que compreendendo as leis de mercado, lucra o máximo dando o mínimo. Em geral para 

a prostituta o chulo é apenas o companheiro ou o amigo. Não as maltrata física ou 

psicologicamente, antes assume um papel fulcral na sua vida. Ele tem-na a trabalhar 

para ele e é muitas vezes o pai dos filhos dela. O chulo gere o seu dinheiro, é o seu 

advogado quando ela tem problema com as colegas de trabalho, e é mesmo o amigo que 

dá afecto e apoio quando esta tem de fazer favores sexuais a um agente de autoridade 

policial, por exemplo. Ele é o “xerife”, o protector que acima de tudo dá estatuto no seio 

das outras prostitutas e estabilidade emocional. Só há uma coisa que o chulo não pode 

fazer e que transtorna verdadeiramente uma prostituta – envolver-se com uma colega de 

trabalho. 

2.4. A Madame 

 

Uma outra figura é a da “madame”, ou seja, a dona, administradora ou gestora de um 

bordel. A maioria delas começou por ser prostituta e agora com uma grande experiência 

de vida dirige o seu estabelecimento como uma grande empresária. A “madame” 

conhece bem os clientes, as prostitutas, a polícia e as empregadas. Ela contacta, contrata 

e treina a nova prostituta, para que esta se torne uma profissional exemplar (Cadaval, 

2002). Uma das suas funções era precisamente formá-la no que concerne à importância 

da limpeza, à competência social, à averiguação de doenças venéreas dos clientes antes 

do acto sexual e ainda, exigir o pagamento antes do “serviço sexual”. Ela é também 

responsável por arranjar clientes, mantendo registo de nomes e endereço dos mesmos, 

telefonando-lhes sempre que necessário, para mater o negócio do bordel sempre em alta. 

O objectivo é, mal o cliente chegue, apresentá-lo a uma mulher para o entreter, sendo 

importantíssimo fazer com que ele desfrute e se mantenha um cliente satisfeito e feliz. 

Não há aqui qualquer preocupação altruísta, todo este trabalho é em função do tão 

necessário lucro. A figura da “madame”já assumiu, no entanto, maior relevância do que 

aquela que assume hoje. 
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2.5. O Proxeneta 

 

O proxeneta é aquele que organiza a prostituição de outrem, com fim lucrativo, nas 

palavras de Ricardo Lucchini (1999). O proxenetismo é claramente uma actividade 

ilícita, e caminha no sentido de se tornar um verdadeiro flagelo social, associado ao 

tráfico de seres humanos. Segundo o mesmo autor, temos quatro categorias de 

proxenetas: 

 

- O pequeno chulo, rufia, que vive exclusivamente da prostituição de uma ou várias 

mulheres, que lhe asseguram o sustento; 

 

- O gerente, normalmente o dono do local que está à disposição para a prática da 

prostituição; 

 

- O alcoviteiro, normalmente este papel é desempenhado por uma mulher, que recruta 

de forma clandestina as mulheres para colocar à disposição de quem as solicita; 

 

- E o traficante, que pratica o tráfico de seres humanos, mulheres ou crianças 

maioritariamente, prendendo-as ou enviando-as para o estrangeiro. Este é em geral o 

intermediário entre os gerentes de várias casas. 

 

É sabido que em Portugal existem redes organizadas de proxenetismo, tive a 

oportunidade de assistir a essa realidade, ainda que apenas superficialmente, durante o 

estágio realizado na VAMP, nomeadamente nas saídas do eixo do IP4. O que ocorre 

nestes casos é um recrutamento de jovens para casas “fechadas e ilegais”. Isto tudo 

porque o nosso enquadramento legal vigente assim o permite, entendamos. 

 

2.6. Prostituição Masculina 

 

Uma palavra para a prostituição masculina. Apesar de não ser tão notória como a 

feminina, porque também é menos anunciada e publicitada, ela existe, e é bem real. 

 

Sabe-se que começa via de regra numa idade precoce e muitas vezes está associada ao 

consumo de estupefacientes. Muitas vezes tem origem numa ruptura com os laços 
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familiares, começando o processo com o cliente pedófilo, evoluindo para o cliente 

homossexual ou mulher mais velha. Há ainda a opção travesti. Sabe via de regra 

defender-se melhor que a prostituta feminina e em consequência não permite com muito 

sucesso o aparecimento do proxenetismo. O jovem falta muitas vezes á escola, ou 

abandona-a mesmo, e em ordem de se sustentar, ou sustentar um vício como a droga, 

começa a prostituir-se. É uma alternativa viável relativamente ao roubo ou á 

mendicidade, mais usual nas camadas mais jovens. Enquanto os esfíncteres dão conta 

do trabalho, e nenhuma doença associada à prática aparece, estes jovens conseguem 

manter-se longe das estatísticas oficiais. E, diga-se em abono da verdade, nada é feito 

neste país para tomar o devido contacto com esta realidade. A verdade é que Portugal 

caminha a passos largos para se tornar mais um destino do turista sexual, como o são 

alguns países asiáticos, nomeadamente a Tailândia. A Madeira e Lisboa são destinos já 

bastante procurados na Internet pelo turista sexual, seja ele pedófilo ou homossexual. 

 

Relativamente à prostituição de travestis, esta tem apresentado crescimento rápido, 

apoiada numa numerosa clientela masculina, que parece ter descoberto o prazer através 

do ânus, em relacionamentos episódicos com parceiros do mesmo sexo. Também como 

no caso do travesti, no caso do transexualismo, a única possibilidade de subsistência 

passa pelo exercício da prostituição.  

 

2.7. Prostituição Infantil 

 

A Prostituição Infantil é um problema crescente na sociedade actual. São várias as 

causas, ou factores que acabam por conduzir à exploração sexual de crianças. A pobreza 

extrema, o analfabetismo associado a ela, a promessa de ganhos fáceis e de uma vida 

melhor, em especial no caso de países em vias de desenvolvimento, podem muito bem 

ser apontados como principais factores associados a este tipo de prostituição. A 

existência de redes organizadas a nível mundial e a facilidade em viajar também não 

podem ser ignoradas. Já se sabe que as consequências da vida no meio da prostituição 

são naturalmente perniciosas ao desenvolvimento da criança, quer a nível intelectual, 

como afectivo e educativo. Os modelos não existem, ou se existem, não são 

naturalmente compatíveis com os padrões que regem a vida em sociedade.  
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Em Portugal o chamado “Processo Casa Pia” arrasta-se há longos meses pelos nossos 

tribunais e há-de continuar a arrastar-se. Também muito por culpa dos nossos media que 

insistem na prática já instituída de fazer julgamentos na praça pública, seja nos jornais, 

televisão ou Internet. Não cumpre fazer aqui a escalpelização deste fenómeno, diremos 

apenas que neste caso concreto, será importante distinguir os casos em que houve algum 

tipo de coacção, dos casos em que não houve qualquer tipo de coacção. Se eu sou um 

jovem de 15 ou 16 anos e quero um computador ou uma motorizada e não tenho outros 

meios que não o meu corpo para o conseguir, e se aceito a transacção, não posso pedir 

indemnizações porque me lembrei que tenho alguns “clientes” mediáticos… 

 

3 - Tipos de Prostitutas 

 

O hábito faz o monge e o local onde a prostituta oferece os seus serviços de índole 

sexual também faz a prostituta. Se o local é diferente, o preço praticado também o é, 

assim como é a própria prostituta, mais ou menos jovem, mais ou menos bonita. A 

origem social e económica do cliente também diverge naturalmente. Foquemos o 

fenómeno numa ordem ascendente, relativamente a preço e estatuto. 

 

3.1. A Prostituta de Estrada 

 

As Prostitutas de Estrada estão no fundo da pirâmide de serviços sexuais. Tal como a de 

Rua, a Prostituta de Estrada solicita o cliente directamente no local, mas fá-lo no seu 

próprio espaço, seja ele a Serra de Valongo ou a Serra da Agrela por exemplo. 

Normalmente atrás de um arvoredo, no meio de um pinhal, mantém a sua pequena 

fogueira acesa e tem o seu velho colchão crivado de pulgas e afins ao dispor do cliente 

rasca ou excêntrico. É natural que seja mal paga, assaltada e maltratada, violentada por 

alguns clientes a quem apela de “tarados”. Isto é apenas o reflexo do poder de compra 

face à mercadoria. Um cliente sem posses económicas, normalmente também com 

deficitária formação intelectual e cívica, só pode recorrer aos serviços de uma prostituta 

normalmente desdentada, gasta na idade e nas vestes, e também ela praticamente 

analfabeta. Por isso mesmo o cliente topo de gama neste tipo de prostituição é o 

camionista solitário, qual Lucky Luke (Morris, 1946) cavalgando ao por do sol no seu 

Jolly Jumper de grandes dimensões, que aproveita para fazer uma pausa no trabalho na 

berma da estrada, e matar saudades de “casa”. 
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3.2. A Prostituta de Rua 

 

A Prostituta de Rua é aquela que iremos abordar mais detalhadamente, até porque a tese 

a foca, e destaca como objecto de estudo. Colocada um degrau acima da Prostituta de 

Estrada, esta “pérola” das ruas solicita os seus clientes directamente em local público, 

na rua, ou na esquina da rua como modus operandi clássico e do agrado do cliente 

habituado, que sabe assim onde encontrar um servicinho á altura das suas necessidades 

sexuais, e de acordo com a sua carteira. As Prostitutas de Rua já têm o seu “cliente 

certinho”, mas à parte deste, usam sempre a metodologia do engate descarado dirigida 

ao homem que passa, porque uma prostituta sem cliente, é uma planta sem Sol, não faz 

a fotossíntese. Podemos dizer que libertará doenças sexualmente transmissíveis, captado 

que esteja o euro do cliente. Efectua a sua actividade habitualmente em quartos de 

pensão, mas não se sente desconfortável em dar uma voltinha no carro do cliente se 

necessário for. 

 

3.3. A Prostituta de Bar 

 

Já a Prostituta de Bar solicita os clientes em locais públicos de consumo de bebidas 

alcoólicas, via geral tascas e tabernas de baixa classe. São prostitutas em part-time 

mantendo muitas vezes um outro emprego, seja ele empregada de balcão ou de mesa. 

Praticam serviços sexuais em horas de maior aperto financeiro portanto. Vivem em 

pensões baratas, em quartos arrendados, bebem e alimentam-se de fast food. Embora 

com mais higiene que as Prostitutas de Estrada ou de Rua, a sua aparência e limpeza 

não vem no topo das suas preocupações.  

 

Note-se que neste tipo de prostituição não funciona a regra que vimos antes do 

oferecimento descarado. Em norma tentam que o cliente as convide, e que faça uma 

oferta. De seguida, se o cliente agrada, tenta que o mesmo arrende um quarto para o 

serviço, ou encaminha-o para o quarto onde geralmente habita. É norma funcionarem a 

pré-pagamento e despacharem o cliente com a maior brevidade possível. 
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3.4. Prostituição de Bordel 

 

Relativamente à Prostituição de Bordel diremos que a mesma é comum em países onde 

ela é legal, sendo que existirão nesses mesmos países estabelecimentos onde a oferta se 

encontra com a procura – os chamados bordéis.  

 

De notar que estas prostitutas possuem cartões de identificação, validados por uma 

autoridade policial, e exibem-se nas montras e janelas, para atrair o cliente, com sorrisos 

e outras técnicas específicas de marketing sexual. 

 

O cliente entra, e é dirigido pelo proprietário à rapariga desejada. Estas prostitutas estão 

naturalmente mais protegidas quer em termos de segurança, quer em termos sanitários, 

mas dividem o lucro com o proprietário do bordel. Além disso, é frequente alternarem 

de bordel em bordel, porque é necessário transformar e renovar o espaço e o pessoal, 

uma vez que o cliente típico destes estabelecimentos gosta de variedade e de ser 

agradado, para que se mantenha fiel a um mesmo estabelecimento. Este cliente 

assemelha-se um pouco aos já míticos “bois do povo”, tão característicos das aldeias do 

nosso Nordeste Transmontano, no sentido em que até conseguiria ter relações sexuais 

365 dias por ano, isto desde que fosse com uma “vaca” diferente todos os dias… 

 

3.5. Sexo por Telefone ou Internet 

 

Temos ainda o Sexo por Telefone ou Internet, sendo que aqui o cliente faz marcações. 

A prostituta aceita a marcação e conduz o cliente a um apartamento ou quarto de hotel.  

 

A palavra é fundamental neste negócio, já que um cliente dá referência a outro e assim 

sucessivamente. Este tipo de prostituição está ainda disponível em serviço de 

acompanhamento, seja este acompanhamento num jantar, numa ida a um hotel, ao 

quarto do cliente ou mesmo em viagem de negócios, funcionando aqui a prostituta 

quase como “prescrição médica de relaxamento” pós laboral. 

 

A versão acompanhante masculino, escort service, está a ganhar cada vez mais adeptos 

e a Internet revela-se um meio fulcral na expansão desta actividade. 
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3.6. Prostituição de Luxo 

 

No topo da pirâmide temos a Prostituição de Luxo, onde encontramos prostitutas de 

nível educacional superior, mais sofisticadas e com um guarda-roupa à altura da 

exigência. Apesar de prostituta, não gosta de ser tratada como mulher vulgar. 

 

São geralmente indicadas por colegas ou por clientes conhecidos. Os encontros são 

geralmente marcados por telefone, evitando deixar mensagens de voz ou enviar 

mensagens escritas, a fim de permanecerem praticamente “sem rasto”. 

 

O cliente deste tipo de prostituição possui dinheiro, influência e não gosta de ser 

reconhecido como tal, esforçando-se ao máximo por não levantar a mínima suspeita. 

São com toda a naturalidade as prostitutas mais bem pagas e esforçam-se por manter 

uma ética profissional que consiste em não pronunciar o nome do cliente, nem mesmo a 

uma colega. Também não usam os seus números de telefone pessoais, para minimizar 

os riscos que correm. Desta feita, passam ao lado do conhecimento das autoridades e de 

toda e qualquer estatística credível, podendo o negócio continuar a render por mais 

tempo. 

 

4. Causas da Prostituição 

 

Os problemas sociais, culturais e económicos, sempre ligados a carências pessoais 

profundas, condicionalismos familiares, do próprio meio de inserção, são a origem da 

prostituição, não surgindo grande margem de manobra para fugir a tal. 

 

Um grande instrumento para chegar a esta realidade, é o contacto com as histórias de 

vida das mulheres que recorrem a projectos que lhes prestam apoio, e é através deste 

instrumento que vamos tentar compreender as causas e os factores que mencionamos 

atrás. 

 

1 - Como Causas Psicológicas temos a ausência, carência e deficiência do meio 

familiar, estão presentes no “caso” de uma prostituta na esmagadora maioria das 

ocasiões. Algumas surgem na inevitabilidade da dissociação do meio familiar. Ou após 

a morte do pai, da mãe, ou de ambos, do abandono do lar por um dos dois, da 
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incompatibilidade com a figura do padrasto ou da madrasta, ou mesmo do rompimento 

de uma relação amorosa. Outras há que viveram a sua infância em instituições de 

assistência, com naturais carências afectivas profundas. 

 

A tudo isto teremos de juntar as que provêm da má educação dada por pais incapazes, 

fracos ou por pais demasiado severos ou de rigidez moral excessiva. Finalmente as que 

resultam do próprio comportamento de certos pais, o caso típico do mau exemplo 

permanente, muitas vezes convidando o filho a participar neste tipo de maus exemplos, 

que redundará normalmente na sabedoria popular – “filho és, pai serás”. 

 

Estes factores favorecem, mas não determinam a prostituição, assim defende Lucchini 

(1999) e assim é a realidade. 

 

2 - Há também Causas Sociais segundo o mesmo autor, que poderão estar na origem da 

prostituição. Destaquem-se aquelas que de forma mais comum se manifestam (Lucchini, 

1999):  

 

- Alcoolismo e toxicodependência; 

 

- As migrações, multiplicando o número de homens e mulheres sós e desenraizados; 

 

- Carência de informação sexual; 

 

- Isolamento; 

 

- Períodos de guerra; 

 

- Proxenetismo organizado. 

 

Essencial será também a situação económica de um País ou de uma região, o seu estado 

de desenvolvimento, a sua riqueza e a sua pobreza naturais. Com isto estamos 

precisamente a sustentar que nas sociedades pobres a prostituição será um meio de 

subsistência, talvez o mais viável para fugir à miséria. 
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O analfabetismo e a ignorância dos assuntos mais básicos, a par de tradições e práticas 

ancestrais também não são de ignorar. 

 

Para Lucchini, no entanto, há três factores que determinam à entrada “na vida”: 

 

- Necessidade de ganhar dinheiro para si ou para os seus; 

 

- Sedução pelo “meio” da prostituição; 

 

- Situação de solidão e desenraizamento. 

 

Efectivamente, a justificação apresentada na primeira pessoa aponta para a necessidade 

de obter dinheiro e de o obter o mais rápido possível. Aliás, como iremos verificar 

adiante, 3 em 4 prostitutas fazem-no para ganhar o dinheiro necessário à sua 

subsistência, e frequentemente à dos seus filhos. Nestes termos, a determinante 

económica agrava-se quando existem filhos.  

 

Não é incomum nos dias de hoje encontrar a adolescente que se prostitui com clientes 

que lhe agradam, simplesmente para comprar um vestido que quer muito, ou então para 

garantir um emprego, como factor de desempate na avaliação do seu CV. 

 

O que se diz aqui cristalinamente é que a pressão da sociedade de consumo está a retirar 

a resistência que possa existir à entrada “na vida”, pois parecerá inviável aceder aos 

bens que a própria sociedade oferece, não vendendo o próprio corpo.  

 

Em jeito de conclusão diremos que não é possível isolar um factor, antes pelo contrário, 

a prostituição surge numa união de várias causas e factores que a potenciam. Claro está, 

à cabeça teremos as causas socio-económicas, as causas afectivas e as causas culturais. 

 

5. Prostituição e Toxicodependência 

 

Prostituição e Toxicodependência andam muitas vezes de mãos dadas num trilho que 

conduz inevitavelmente à autodestruição. Para Maria José Gambôa (1995), a mulher 

prostituta vive o seu quotidiano entre a ilusão e a desilusão, sempre difícil de gerir, 
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porque a nível emocional a instabilidade é enorme. Aspira naturalmente a pouco, as 

suas expectativas são fracas e a visão que lhe surge não é a melhor. Tem de lidar com as 

despesas quotidianas do quarto de pensão que paga, com as despesas com os filhos e 

suas amas, alimentação, roupas, bebida e dose diária de drogas. A prostituição é pois 

quase como que um ritual sagrado, repetido dia após dia. 

 

Já as prostitutas mais reles de Lisboa do século XVIII se embriagavam constantemente 

enquanto se prostituíam, segundo Alfredo Amorim Pessoa (1887), para assim mais 

facilmente superar algum tipo de constrangimento. Nos dias que correm este fenómeno 

ainda se verifica, também pelas mesmas razões, e vem juntar-se ao álcool a droga. Ou a 

prostituta é toxicodependente e a prostituição é o sustento desse mesmo vício, no caso 

do álcool será mais comum recorrer a ele para superar a dificuldade emocional e 

psicológica gerada pelo próprio fenómeno prostituição. Do ponto de vista sanitário, 

estaremos sempre a falar de grupos de risco. De notar que no caso da prostituta ou do 

prostituto toxicodependente não há por parte do nosso ordenamento jurídico qualquer 

penalização. Os nossos sucessivos governos têm optado por esbanjar dinheiro em 

tratamentos contra o HIV, em vez de criarem um método eficaz que previna o problema 

de saúde pública criado pela prostituta infectada com esse mesmo HIV, hepatite, 

gonorreia e outros, continuando a drogar-se e naturalmente a ter relações sem 

preservativo, porque os 5€ extra já dão para outra dose, isto segundo pude apurar 

através das palavras das “profissionais” do sexo com quem pude conversar durante o 

estágio realizado na V.A.M.P. 

 

E com isto vamos abrir a porta a um dos objectivos desta tese, metodologia empregue e 

conclusões finais, numa perspectiva que procura essencialmente marcar diferença, ao 

nível da inovação das soluções apontadas. 
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IV – O Projecto V.A.M.P. 
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A V.A.M.P. – Viatura de Apoio Móvel à Prostituição, é um projecto que tem a sua 

génese em meados dos anos 80. Foi realizada então uma investigação na área da 

prostituição de bares, no âmbito de um trabalho curricular na Saúde Comunitária do 

ICBAS, com resultados publicados no Jornal do Médico, em 1988 (Leal & Vieira, 

1988). O que se pretendia? Pretendia-se essencialmente obter informação tão correcta 

quanto possível sobre a SIDA, nesta população, e aferir da possibilidade e natural 

necessidade de se realizarem análises sanguíneas anónimas e gratuitas, em pelo menos 

50% desta população.  

 

É neste contexto que convocamos o projecto “PRO-SIDA”, projecto este que se veio a 

desenvolver e aperfeiçoar, fazendo surgir a “V.A.M.P – Viatura de Apoio Móvel à 

Prostituição”, no ano de 1998.  

 

Em que consiste pois a V.A.M.P.? A V.A.M.P. é um Projecto de prevenção, educação 

para a saúde e de intervenção psicossocial junto da população que se prostitui, 

funcionando em ambulatório desde 1998, com o apoio da Comissão Nacional de Luta 

Contra a Sida, inicialmente ao abrigo do “Programa CRIA” e actualmente no “Programa 

ADIS/SIDA”. Merece destaque o período entre 1998 e o primeiro semestre de 2005, 

durante o qual a actuação da V.A.M.P. se cingiu às cidades do Porto e Valongo. A sua 

intervenção dá-se sobretudo ao nível da prostituição de rua e é seu objectivo aproximar 

esta população específica às estruturas existentes e ao mesmo tempo incutir a 

necessidade premente da prevenção da transmissão do HIV e de outras DST’s. Os 

cuidados de saúde básicos e o apoio psicossocial também não são descurados. O 

projecto formalizou parcerias desde o seu início em 1998, parcerias essas que se 

mantêm, pois especificamente, caso a caso e sempre que necessário, recorre-se a cada 

uma das instituições abaixo enumeradas: 

 

A – A Maternidade Júlio Dinis regista um atendimento eficaz e um acompanhamento de 

cada caso, relativamente a encaminhamentos clínicos efectuados pela V.A.M.P. 

(registados 41 encaminhamentos até ao momento); 

 

B – O Hospital Joaquim Urbano recebe os utentes encaminhados pela V.A.M.P. em 

caso de doenças infecto-contagiosas; 
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C – A Polícia de Segurança Pública do Porto assegura que aos técnicos e utentes da 

V.A.M.P. seja prestado auxílio pronto, sempre que alguma situação de insegurança se 

verifique. Até agora não tem sido necessário recorrer à intervenção da PSP, mas o 

protocolo assegura que será sempre um meio ao dispor; 

 

D – O IDT – Delegação Regional do Norte tem a sua acção centrada no 

encaminhamento de utentes toxicodependentes para CAT’s (como sejam os de 

Cedofeita e Oriental). O Programa de Troca de Seringas (ANF) já permitiu a troca de 

248 seringas; 

 

E – A Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM) publica 

material neste âmbito, que é recolhido e analisado, e sempre que se mostre relevante 

para informação dos utentes, é-lhes disponibilizado; 

 

 F – APF (Espaço-Pessoa) e Auto-Estima são projectos análogos à V.A.M.P., e alvo de 

referência sempre que os utentes necessitem de algum serviço neles existente, e que não 

seja prestado pela V.A.M.P. (como é o caso da lavandaria por exemplo); 

 

G – Espaço T – o protocolo já foi formalizado, mas até ao momento não há a registar 

qualquer actividade organizada conjuntamente; 

 

H – Centro de Detecção e Pneumologia (CDP) – relevante a saída realizada com o 

projecto V.A.M.P., tendo sido realizadas 31 radiografias ao tórax e 31 provas de 

Mantoux. 

 

Registe-se ainda as acções desenvolvidas em parceria com o SAOM – Projecto de 

Apoio à População Sem-Abrigo, Centro de Aconselhamento e Diagnóstico do Porto 

(CAD) – teste rápido de HIV, e ARS – Alta Autoridade para a Saúde – no que respeita à 

vacinação contra a gripe, tétano e hepatite B. Foram abrangidos 100 utentes no 

programa de vacinação, e é objectivo da V.A.M.P. dar continuidade a este programa em 

2007. 

 

A V.A.M.P. tem a sua actuação bem definida ao nível da zona oriental da cidade do 

Porto, vem abranger zonas distintas conforme a saída, e naturalmente onde o fenómeno 
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da prostituição tem maior impacto. Há um padrão fixo de deslocação que visa facilitar o 

contacto com os indivíduos que se prostituem, e que assim sabem quando e onde 

procurar os serviços oferecidos pela V.A.M.P., deste modo incrementando a 

proximidade e a confiança entre técnicos e utentes. Já se sabe que este tipo de projectos 

sempre fará depender o seu sucesso da confiança que se cria entre os dois pólos. É 

difícil criar laços de proximidade e confiança com esta população específica, mas a 

V.A.M.P. pode orgulhar-se de ter vindo a cimentar a cada dia estes mesmos laços. 

 

Indica-se na tabela abaixo os percursos efectuados em cada dia da semana.  

 

Tabela I – Percursos Semanais (V.A.M.P.) 

DIA DA SEMANA LOCAIS 

3ª FEIRA Vodafone; Cerco do Porto; Rua Latino Coelho; Lima 5; Rua 

João Oliveira Ramos; Rua de Sta. Catarina. 

4ª FEIRA Rua Morgado Mateus; Rua Ferreira Cardoso; Rua de Santos 

Pousada; Largo do Padrão. 

5ª FEIRA Rua João das Regras; Rua Gonçalo Cristóvão (Zona JN e Zona 

ACP); Rua das Carvalheiras. 

6ª FEIRA Valongo; Rua Conde Ferreira; Jardim de São Lázaro; Rua da 

Fábrica; Rua da Conceição. 

 

 

Os locais abrangidos situam-se, na sua esmagadora maioria em zonas habitacionais. Há 

igualmente zonas onde o consumo e o tráfico de estupefacientes coexiste com o 

fenómeno da prostituição, como é exemplo claro o Cerco do Porto. Todavia, em quase 

todos os percursos que se indicaram regista-se a existência próxima de residenciais ou 

pensões, e será nestes locais que os clientes são atendidos. Não é incomum os 

indivíduos que se prostituem entrarem no carro do cliente e seguirem para um outro 

local. A excepção será a Serra de Valongo, já que aqui predomina a prostituição de 

estrada, que já foi analisada antes. 

 

Temos pois que cada saída, espelhará por norma uma realidade distinta – a saída das 

terças-feiras abrange maioritariamente população toxicodependente, a de quarta-feira 

lida com população na sua maioria migrante, a saída de quinta-feira abrange a 
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população transgénere e a saída de sexta-feira lida com população mais envelhecida e 

carenciada a nível socio-económico. 

 

As saídas têm sempre em conta as especificidades da população que se prostitui. 

Naturalmente isto vai obrigar o técnico a possuir uma panóplia de abordagens e formas 

de intervenção muito ampla. Este requisito também é quanto a mim plenamente atingido 

pela V.A.M.P., sendo que tive a oportunidade de frequentar um curso de formação de 

técnico, que se revelou extremamente útil no estágio por mim efectuado. 

 

De notar que na intervenção com população toxicodependente existe uma maior 

facilidade ao nível das respostas e encaminhamentos (para os CAT’s), o que revelará à 

partida maior facilidade numa possível reinserção social. Todavia, regista-se maior 

dificuldade na adesão às intervenções, o que se explica desde logo pelas características 

inerentes à toxicodependência (como sejam instabilidade emocional do utente), e 

também pela inconstância de permanência nos mesmos locais. 

 

Já na população migrante, as maiores dificuldades de intervenção prendem-se com os 

encaminhamentos, o que se explica pela sua situação de ilegalidade. Muitos destes 

indivíduos encontram-se em situação ilegal em Portugal, e naturalmente têm receio de 

ser denunciados e discriminados pelas outras estruturas de apoio. A solução encontrada 

foi o “Espaço Jovem” – atendimento ao dispor da Maternidade Júlio Dinis, e que 

contribui para a eliminação deste obstáculo já que atende de forma anónima, 

confidencial e gratuita. Pelo menos assegura-se que é ultrapassada a questão da 

ilegalidade. 

 

Com a população transgénere, maioritariamente migrante, a dificuldade no 

encaminhamento é ainda maior, pois a discriminação também aumenta. Apesar das 

contrariedades, esta população denota na sua globalidade maiores conhecimentos e 

cuidados de saúde, pelo que recorrem e aceitam cada vez melhor a ligação com a 

comunidade. Mais uma vez a enaltecer o papel da V.A.M.P. no ultrapassar desta 

barreira, e no incrementar da relação de confiança entre técnicos e utentes. 

 

Já no que diz respeito à população mais envelhecida, como seria inevitável, há uma 

maior dificuldade em transmitir a necessidade de adopção de cuidados de saúde, e 
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mesmo ao nível de prevenção de comportamentos de risco. Isto porque esta população é 

também uma população com menores recursos financeiros, e com um nível de instrução 

inferior. É comum encontrar-se utentes com prevalência de perturbação psiquiátrica, 

muitas vezes com acompanhamento deficitário. 

 

No período de Janeiro a Dezembro de 2006 foi mantida a regularidade das quatro saídas 

semanais, conforme aprovado pela Coordenação Nacional, num total de 227 saídas. 

 

Sempre que há um primeiro contacto, é preenchida uma ficha correspondente ao 

“Processo Individual” do utente. Constam dessa ficha vários elementos dos quais a 

identificação (que pode ser fictícia, desde que seja mantida em contactos subsequentes), 

dados sociais (tipo de família, número de elementos que a constitui, tipo e local de 

residência), e dados referentes ao estado de saúde (toxicodependência, infecções 

sexualmente transmissíveis, acompanhamento médico, frequência de utilização do 

preservativo). 

 

Nos contactos subsequentes são registadas todas as informações pertinentes para o 

processo do utente. A cada utente é atribuído no primeiro contacto um número. 

 

Neste primeiro contacto explica-se o funcionamento do projecto, ensina-se o básico 

sobre IST’s e discute-se formas de prevenção, nomeadamente sobre o HIV/SIDA, e 

esclarece-se acerca da utilização correcta do preservativo. Às mulheres é referido a 

necessidade de efectuar rastreios ginecológicos, havendo regularmente 

encaminhamentos para a Clínica da Liga Portuguesa de Profilaxia Social e Maternidade 

Júlio Dinis. Isto para permitir um acompanhamento mais profundo de cada caso 

concreto. 

 

Além dos encaminhamentos e acompanhamentos referidos salienta-se a distribuição de 

vinte preservativos por utente e por contacto, sendo distribuídos quarenta na população 

transgénere, porque esta população utiliza com frequência dois preservativos por 

cliente. São também fornecidos géneros alimentícios como café, chá, e bolachas. 

 

Cada saída é levada a cabo por dois técnicos com formação complementar (psicologia, 

serviço social, enfermagem e psicossocial). É realizada uma reunião mensal para 
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resolver situações dos utentes, adequar metodologias e estratégias e ultrapassar questões 

que se prendam com a própria equipa. Isto sem prejuízo da marcação de reuniões de 

carácter excepcional, caso se justifique. 

  

Naturalmente é premente conhecer a realidade em sentido mais amplo, porque este não 

é como sabemos um fenómeno exclusivo destas cidades. Por isso teve lugar a expansão 

das acções de intervenção do projecto na Promoção da Saúde, na zona Norte do País 

(eixo da IP4) – 2.º semestre 2005, bem como saídas de reconhecimento a Aveiro (eixo 

do IP5). Esta acção consubstanciou-se em 6 saídas semanais, com equipa 

multidisciplinar. Tive a honra de acompanhar 2 destas saídas (eixo da IP4) e tomar 

conhecimento com a realidade in loco. 

 

O projecto V.A.M.P. funciona há mais de oito anos e tem assistido a um acréscimo no 

número de utentes abrangido, o que indica claramente haver necessidade e pertinência 

na sua manutenção, sendo que os objectivos concretizados e os objectivos ainda a 

concretizar estão em conformidade com o Plano Estratégico da Coordenação Nacional 

para a infecção do HIV/SIDA na diminuição da infecção pelo HIV/SIDA. 

 

Por outro lado através dos serviços prestados pela V.A.M.P. e que referimos atrás, foi 

permitido tomar melhor conhecimento epidemiológico da infecção do HIV/SIDA, 

outras IST’s e ainda da Tuberculose, bem como um mais eficaz acompanhamento, 

aconselhamento e encaminhamento dos utentes para o Serviço Nacional de Saúde, 

contribuindo para a notificação de casos e possível evitar da propagação do vírus não só 

nesta população, mas também na comunidade em geral, especificamente nos clientes e 

respectivas famílias. Isto porque os dados da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida 

são reveladores e apontam para um claro aumento do número de casos de infecção nas 

mulheres e idosos por exemplo. 

 

Já foram distribuídos mais de 120.000 preservativos/ano e será de salientar que muitos 

dos utentes referem o facto de não terem usado preservativo antes do primeiro contacto 

com a V.A.M.P., sobretudo em práticas de sexo oral, porque desconheciam essa forma 

de contágio. 
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Como se constata a informação nunca é suficiente, e há ainda um longo trilho a ser 

percorrido, no sentido de ultrapassar um grave problema se saúde pública, que não é 

exclusivo desta população, antes é de todos nós. 

 

Diremos então que a tomada de consciência e a auto-responsabilização no que toca às 

vias de transmissão do HIV/SIDA e outras IST’s tem sido uma das maiores bandeiras 

deste projecto, podendo considerar-se inequivocamente que existe um contributo 

efectivo para a diminuição da infecção entre esta população, nos seus utentes e 

familiares destes. Uma palavra para algumas actividades propostas e não realizadas, de 

acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela II – Actividades Propostas e não Realizadas pela V.A.M.P. (2006) 

Actividades Propostas Motivo da não Realização 

Aquisição de nova viatura para 

funcionamento de CAD Móvel 

Não aprovação pela Coordenação Nacional 

Realização de rastreios anónimos voluntários 

no CAD Móvel ou na Clínica da LPPS  

Não aprovação desta actividade pelo Programa 

ADIS/SIDA 

Melhoramento do apoio médico pelo 

aumento dos atendimentos semanais 

Não financiamento pelo Programa ADIS/SIDA 

Alargamento da articulação com as 

autarquias de Amarante, Vila Real, Bragança 

e Mirandela, autoridades, hospitais e centros 

de saúde locais 

Não se chegou a concretizar pelo facto destas saídas não 

terem sido contempladas na aprovação do projecto 

 

 Antes de prosseguir importa também fazer duas breves referências. Primeiramente o 

CEDUR – Conhecer para EDUcar e Reinserir. 

  

O CEDUR é na realidade um Projecto/Questionário, levado a cabo com 70 utentes, em 

2004, de forma a justificar uma intervenção clínica especializada.  

 

Procurou-se conhecer mais profundamente a realidade da prostituição de rua, carências 

e hipóteses de adesão a um programa de apoio médico e de reinserção social, a partir da 

V.A.M.P.. 
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Depois a clínica complementada, em dias diferentes, por uma consulta de Apoio 

Psicológico, Apoio Jurídico e Apoio/Orientação Social, com o objectivo de responder às 

necessidades identificadas no Projecto CEDUR. 

 

Este Projecto retira também importantes conclusões, relativamente a hipóteses de 

reinserção social junto da comunidade que se prostitui, nos termos das tabelas abaixo. 

 

Tabela III - Motivo da Prática da Prostituição (CEDUR) 

Motivo da Prática da Prostituição % 

Dinheiro 75,0 

Toxicodependência 7,0 

Situação de Ilegalidade 1,0 

Não Referem 17,0 

 

Tabela IV – Impedimentos ao Exercício de uma Profissão (CEDUR) 

Impedimentos ao Exercício de Profissão % 

Distância da Residência 29,0 

Baixos Rendimentos  11,0 

Carga Horária 2,0 

Falta de Formação 2,0 

Não Referem 56,0 

 

Pelo que podemos constatar da análise das tabelas acima, verifica-se que é a motivação 

económica que conduzirá em primeira linha à prática da prostituição, isto no que 

concerne à prostituição de rua, e mais especificamente à comunidade englobada no 

estudo desenvolvido pelo Projecto CEDUR. O factor toxicodependência também não 

será irrelevante. Também aferimos que será muito difícil a um indivíduo que se prostitui 

abandonar esta actividade, e reinserir-se profissional e socialmente noutro meio, uma 

vez que, abordada informalmente, a maioria da comunidade que se prostitui (objecto de 

estudo do Projecto CEDUR), reivindica rendimentos mensais superiores a 2.500,00€ em 

ordem a considerar o abandono pleno da actividade.    
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6. População em Estudo 

 

A V.A.M.P. forneceu através dos seus registos, os dados estatísticos necessários à 

fundamentação prática desta Tese de Mestrado, pelo que os instrumentos que estiveram 

na base dos relatórios relativos aos períodos de 1998 a 2005 e relativos ao ano de 2006, 

serão também a fundamentação prática da mesma. 

 

Segundo a V.A.M.P. contam-se até Dezembro de 2006 mil cento e cinquenta (1150) 

utentes registados, tendo-se iniciado o ano civil de 2006 com mil e quarenta e seis 

(1046). Revelam pois os números que foram efectuados cento e quatro (104) novos 

contactos durante este período de tempo, e será relativamente a estes 104 utentes que 

nos iremos primeiramente debruçar. 

 

Foram distribuídos só no ano civil de 2006, 120.996 preservativos, e 3.750 géneros 

alimentícios entre bolachas, bolos e outros e ainda 2.450 bebidas como água, café ou 

chá. 

 

Só no que concerne a primeiros contactos, efectuados neste período, verifica-se que a 

população feminina é de 86% e a masculina é de 10% (na qual vamos incluir os 

travestis e os transsexuais), registando-se em relação a 2005, um aumento nesta 

prostituição de 7% para 10%, com uma média de idades inferior a 30,1 anos (menos 2 

anos em relação a 2005).  

 

Entre os novos contactos, 65% dos indivíduos são solteiros, sendo a classe dos casados 

a que predomina imediatamente de seguida, com 13% dos indivíduos. Abaixo 

apresenta-se a distribuição gráfica. Saliente-se que houve alterações relativas aos dados 

que eram conhecidos até 2005, passando a classe dos indivíduos casados a ser a 2ª 

classe mais representativa, por troca com a classe dos divorciados.  
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Distribuição por Estado Civil - 2006
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Gráfico 1-  Distribuição por Estado Civil (V.A.M.P. 2006) 

 
Já no que concerne ao número de indivíduos em situação de prostituição oriundos de 

países que não o nosso, poderemos sustentar que é de 56,5%, sendo que 28% provêm do 

Brasil, seguindo-se os que provêm da Roménia com 12,6%. Já os indivíduos oriundos 

dos Países de Língua Oficial Portuguesa (que não o Brasil) representam 5,3% e os 

restantes indivíduos em situação de prostituição provêm de países como a Nigéria, 

Colômbia, ou África do Sul entre outros, e representam 10,6%, da população, conforme 

nos indica o gráfico da página seguinte. 
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Gráfico 2 – Distribuição por Nacionalidade (V.A.M.P. 2006) 
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Estes números só podem deixar margem para uma realidade e esta é a da situação ilegal 

da quase maioria dos indivíduos que se prostituem e que não são naturalmente oriundos 

do nosso país. Destes 56,5%, com toda a certeza o número de cidadãos legais no nosso 

país será uma minoria. Não é possível obter certezas relativas a este facto, mas os 

contactos efectuados com esta população deixam antever isso mesmo. Assim sendo 

estamos aqui perante um grande obstáculo a qualquer projecto, quer o mesmo vise 

acompanhar, aconselhar e/ou encaminhar estes utentes, uma vez que o medo de 

denúncia e o receio de discriminação se fazem sentir. Esta situação do cidadão ilegal vai 

adiante ser contemplada na solução a apresentar por esta Tese de Mestrado. 

 

Os indivíduos em situação de prostituição que a V.A.M.P. atendeu durante o ano de 

2006, são sobretudo indivíduos com habilitações literárias ao nível do 2º ciclo (que 

representam 23% do total da população), existindo 11% dos utentes sem escolaridade. 

Cerca de 18% desta população possui o nível secundário, e saliente-se a existência de 

uma percentagem de 4% desta população que afirma possuir ensino superior. 

 

Certo é que a V.A.M.P. não possui qualquer meio que ateste da veracidade destes 

dados, pelo que a referência base, e a única a que nos poderemos socorrer, é a própria 

palavra do indivíduo que se prostitui. 

 

Mais se diga, entre os 104 novos utentes 3% refere saber que tem HIV/SIDA, estando 

em tratamento relativo ao mesmo. Saliente-se ainda que cerca de 40% dos utentes não 

tem qualquer apoio médico ou de enfermagem, aqui se incluindo maioritariamente os 

indivíduos oriundos do estrangeiro (30%) pelos motivos já exposto atrás, e ainda mais 

grave, cerca de 9% dos novos contactos admite não usar o preservativo em todas as 

relações que mantém. 

 

O trabalho realizado pela V.A.M.P. desde 1998 até finais de 2005 foi alvo de um 

trabalho ainda a ser publicado, mas para esta Dissertação iremos convocar algumas das 

suas conclusões. Desde logo as relativas aos custos com o projecto, conforme é descrito 

imediatamente abaixo: 
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Tabela V - Custos Totais com o Projecto V.A.M.P. 

Custo Total do Projecto (1.10.98 até 08.05) 143.827,00€ 

Custo Total Médio/Ano (1.10.98 até 08.05) 20.547,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Custos por Saída, Contacto e Preservativos da V.A.M.P. (Euros ▲ / Ano ►) 

(Relativamente a 2005, estão apenas englobados os custos de Janeiro a Outubro) 

Gráfico 3 - Custos com o Projecto V.A.M.P.  (Euros ▲ / Ano ►) 
 
(Relativamente a 2005, estão apenas englobados os custos de Janeiro a Outubro) 
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Relativamente ao número de utentes registado por ano, os resultados obtidos pela 

V.A.M.P. são indesmentíveis e atestam do seu crescente impacto junto da comunidade 

que se prostitui. A isto não fica alheia a relação de confiança estabelecida, fruto da 

melhor empenho e profissionalismo sempre empregue em todas acções, pelos técnicos 

que têm oferecido inúmeras horas de trabalho a este projecto. Estes dados podem ser 

melhor verificados no gráfico imediatamente abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Número de Utentes Registado por Ano da V.A.M.P. 

 

Também já foi dito atrás, e não pode deixar de ser referenciado graficamente, a ligação 

da toxicodependência ao mundo da prostituição é uma realidade, e os números não 

enganam, antes vêm confirmar a perigosidade comportamental, sempre associada a um 

crescente perigar da saúde pública. São indicados abaixo os dados gráficos relativos a 

toxicodependências, entre os períodos de 1998 e 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - História de Toxicodependência nos Utentes da V.A.M.P. 
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O número de desconhecidos é preocupante e não nos deve sossegar. Relativamente a 

esta franja da população não devemos pressupor que não consumiu em altura alguma 

um qualquer tipo de drogas, antes que o fez, ou ainda o faz. É sempre difícil obter 

respostas 100% seguras, os dados mais fidedignos serão os dados disponibilizados nos 

CAT’s, como o de Cedofeita ou o Oriental, relativamente à cidade do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Tipos de Droga relativamente aos Utentes da V.A.M.P. 

 

O consumo de heroína é preocupante, principalmente se levarmos em linha de 

consideração que o consumo deste tipo de droga ocorre por via injectável, o que ao 

conjugar com a partilha de parafernália, só poderá redundar numa roleta russa de IST’s. 

Ou seja, mais uma vez convocamos o conceito de perigosidade máxima em termos de 

saúde pública.  

 

Salta também à vista mais uma vez o elemento desconhecido, isto porque estamos a 

falar de uma população carente em termos emocionais, com objectivos de vida muito 

limitados, sem esperança no horizonte, o que explicará que o consumo de uma droga, 

seja ela qual for, sempre será um escape à triste realidade do dia-a-dia. 

 

Abaixo iremos poder verificar que o consumo de drogas por via endovenosa é 

significativo. É pois urgente fazer passar a necessidade urgente de não partilhar 

parafernália, principalmente no consumo deste tipo de drogas. A V.A.M.P. em 
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coordenação com o programa de troca nacional de seringas registou um número 

bastante aceitável (248). Todavia o desejável, é o número que nos dê a troca de todas as 

seringas. Estamos no entanto ainda bem longe dessa realidade. Também continua a 

surgir o elemento desconhecido com bastante relevo, pelas razões apontadas atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Via de Consumo relativamente aos Utentes da V.A.M.P 

 

O consumo de álcool não poderia deixar de ser referenciado, e temos de o entender 

como factor de libertação de constrangimentos relativamente à prática da prostituição. 

Não é incomum encontrar uma prostituta com cirrose hepática, fruto do consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas, numa espiral negativa que conduzirá ou à sua demência, 

ou mesmo à sua morte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfico 9 - Consumo de  Álcool  relativamente aos Utentes da V.A.M.P 
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Analise-se agora as IST’s conhecidas ao nível da V.A.M.P., através dos dados 

recolhidos entre 1998 e 2005. Abaixo os vários gráficos/tabelas referentes a esta 

temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela VI - Doenças Conhecidas nos Utentes da V.A.M.P. 

437 44,3 44,3 
55 5,6 5,6 
6 ,6 ,6 

26 2,6 2,6 
11 1,1 1,1 
4 ,4 ,4 
5 ,5 ,5 
9 ,9 ,9 

430 43,6 43,6 
4 ,4 ,4 

987 100,0 100,0 

Nenhuma 
VIH 
Hepat B 
Hepat C 
Sífilis 
Inf. Trato Urinário 
Tuberculose 
Outras 
Desconhecido 
Inf. vaginais/ginecol. 
Total 

Frequência    Percentagem        Percentagem válida 
 

Doença 

Gráfico 10 - Tratamento HIV nos Utentes da V.A.M.P. 
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Dos dados acima há uma preocupação a retirar, principalmente no que concerne ao 

HIV. Primeiramente o HIV prevalece em relação às outras IST’s. 55 casos conhecidos, 

rapidamente poderão derrapar em 550. Não será preciso muito, uma vez que ao nível da 

utilização do preservativo, se constata que o mesmo não é usado sempre, nas relações 

sexuais entre indivíduo que se prostitui e cliente. Aliás, a percentagem relativa ao uso 

imprescindível do preservativo é de apenas 28,4%! E relativamente a 66,6% a situação é 

desconhecida, o que não é um factor positivo. E também sabemos que o cliente não 

recorre a um único indivíduo que se prostitui, antes via geral, a vários. Mais, vimos 

também que o cliente que recorre à prostituição não é por norma solteiro. Ou namora, 

ou é casado e tem até filhos. 

 

Outro dado imensamente preocupante é o facto de nem todos os indivíduos portadores 

de HIV/SIDA, apesar de terem acesso a tratamento, se interessarem em efectuá-lo. 

Aliás, é maior o número de infectados sem tratamento, do que o número correspondente 

àqueles que se encontram em tratamento. E estes números não reflectem unicamente os 

custos individuais do tratamento em questão. Estes números reflectem a não penalização 

destes indivíduos por parte do nosso ordenamento legislativo, uma vez que tendo 

conhecimento desta situação, nada fazem, continuando a prostituir-se, numa autêntica 

roleta russa para o cliente desconhecedor. 

 

É de salientar que desde 1983, (in http://www.aidscongress.net/) ano em que foi 

registado o primeiro caso de VIH/SIDA em Portugal, já foram notificados cerca de 

20.526 casos e registadas 5.815 mortes. 

       

Nas últimas décadas, foram dados largos passos no conhecimento da patogénese do 

280 28,4 28,4 28,4 
30 3,0 3,0 31,4 
20 2,0 2,0 33,4 

657 66,6 66,6 100,0 
987 100,0 100,0 

Sempre 
Quase Sempre 
Por Vezes 
Desconhecido 
Total 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
 válida 

Percentagem 
cumulativa  

Tabela VII - Utilização do Preservativo nos Utentes da V.A.M.P. 
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VIH1. Assim, a compreensão da invasão, proliferação, ligação e entrada nas células 

pelo vírus da imunodeficiência, bem como a resposta imunitária induzida, conduziram 

às novas abordagens terapêuticas disponíveis actualmente no mercado nacional. 

A acessibilidade desta terapêutica anti-retrovírica por parte dos seropositivos, é 

assegurada pelos Sectores Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos dos hospitais, que 

disponham de consultas de imunodeficiência, onde são prestados cuidados 

farmacêuticos tanto quanto possível adequados às múltiplas necessidades individuais. 

 

O custo médio de tratamento mensal por doente, (in http://www.aidscongress.net/) 

variou de cerca € 241.20 em 1996 para cerca de 810,00€ em 2003 segundo dados dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra. As novas estratégias terapêuticas diminuem 

drasticamente a morbilidade e mortalidade associadas à infecção VIH. A terapêutica 

anti-retrovírica de combinação (HAART), considerada a pedra-angular das actuais 

abordagens terapêuticas, conduz necessariamente a uma melhoria da qualidade de vida 

destes doentes, assim como à redução do número de hospitalizações e aumento do 

número de anos de vida. Só que estes tratamentos têm um custo ainda demasiado 

elevado.  

 

Cinco anos após a declaração de Doha (Novembro 2001, Qatar), que reconhece que 

"cada Estado membro da OMC tem o direito de emitir licenças compulsivas e a 

liberdade de determinar os requisitos segundo os quais essas licenças são emitidas", a 

OMS alerta para o facto de que 74% dos medicamentos para a SIDA ainda se 

encontram sob domínio exclusivo da indústria farmacêutica e que 77% dos africanos 

continuam sem acesso a tratamento. A Declaração da OMS de 30 de Agosto de 2003 

sobre os medicamentos genéricos visou dar resposta à crise no acesso aos 

medicamentos enfrentada pelos países em desenvolvimento. Contudo, acabou por 

introduzir um processo complexo e moroso à exportação de medicamentos, quando o 

necessário era um mecanismo célere e automático.  

 

A vergonhosa protecção da indústria farmacêutica é feita com base no pretexto de 

ajudar a investigação, contudo a investigação promovida por esta indústria é orientada 

comercialmente e menos de 10% da investigação médica é orientada para epidemias que 

atingem 90% da população mundial. Apenas 1% dos novos medicamentos colocados no 



 
 

58 

mercado se destinam ao tratamento das grandes epidemias que atingem os países em 

desenvolvimento. 

Agora, atentos os custos individuais do tratamento ao HIV/SIDA, dada a conjuntura 

actual a nível das farmacêuticas, que continuam a investir não em função do seu 

público-alvo, mas em função da maximização do lucro, teremos de considerar o que é 

mais viável.  

 

Será que é preferível tratar um indivíduo portador de HIV/SIDA em termos de custos, 

em termos de potencial perigo de saúde pública, ou dever-se-á ao invés, investir na 

prevenção contra o HIV? Não será lógico Portugal uma vez tomar a iniciativa em 

termos mundiais e inovar, começando precisamente por este grupo de risco, que é a 

comunidade que vive da prostituição? Adiante vamos concluir nesse sentido, mas antes 

uma última palavra para o esforço da V.A.M.P. no sentido de melhorar a cada dia os 

seus próprios métodos de trabalho, muitas vezes com recursos tão parcos. 

 

Não poderíamos deixar de referir a Clínica Dr. António Emílio de Magalhães.  

 

Teve os inegáveis méritos de proceder à recolha efectiva de análises sanguíneas na rua, 

no sentido de conhecer o estado epidemiológico/serológico dos utentes e orientar 

tratamentos/intervenções adequados(as) e electivas e procedeu à reorganização da 

antiga Consulta de DST’s da LPPS. 

 

Apresentam-se seguidamente os dados relativos a um ano de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Utilização do Preservativo (CDAEM) 
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Gráfico 12 – Data das Colheitas de Sangue (CDAEM) 

 

Tabela VIII - Hepatite B – Antigénio HBS (CDAEM) 

 Frequência Percentagem Percentagem Válida 

Não reactivo 

Não fez 

Total 

56 

2 

58 

96,6 

3,4 

100,0 

96,6 

3,4 

100,0 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Hepatite B – Anticorpo Hbc (CDAEM) 
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Gráfico 14 - Hepatite C – Anticorpo VHC (CDAEM) 

 

 

Gráfico 15 - VIH – Anticorpo VIH 1 (CDAEM) 

 

 

Gráfico 16 - Sífilis – VDRL (CDAEM) 
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Gráfico 17 - Sífilis – TPHA (CDAEM) 

 

Gráfico 18 - Resultados das Citologias Cervico-vaginais (CDAEM) 

 

Tabela IX – Quadro Resumo (CDAEM) 

Utentes 117 

Consultas 149 

Análises sanguíneas 61 

Citologias vaginais 47 

Consulta S. Social 28 

Consulta Psicologia 6 

Apoio Jurídico  14 
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Diga-se que a V.A.M.P. tem feito um esforço constante ao longo da sua existência, no 

sentido de aplicar vários instrumentos de avaliação, os quais têm vindo a ser 

melhorados e adaptados às novas e constantes exigências. 

 

Hoje, a cada novo contacto, é utilizada uma Ficha Individual, consubstanciada num 

inquérito inicial, e que faz parte do “Processo Individual” de cada utente. São reunidos 

nesta ficha vários dados, quer relativos à identificação pessoal (nome, ou nome 

profissional, data de nascimento, número atribuído), quer dados sociais (como sejam 

tipo de família, local de residência, naturalidade, número de filhos, rendimentos e 

outros). Também são reunidos outros dados como sejam os inerentes ao estado de 

toxicodependência (tipo(s) de droga(s) consumida(s), via de consumo, tempo de 

consumo, partilha ou não partilha de parafernália, acompanhamento em instituições para 

o efeito e outros) e os inerentes ao estado geral de saúde (infecção pelo HIV, Sífilis, 

outras IST’s, doenças ginecológicas ou outras). Também é registada a regularidade da 

utilização do preservativo à data em que é feito o primeiro contacto. 

 

Todos os dias de recorre à Folha de Registo Diário, onde são identificados os utentes 

que recorrem à V.A.M.P., bem como os serviços prestados. Só a partir deste registo se 

torna possível aferir acerca do número de utentes por saída, número médio, bem como 

número de preservativos e de géneros alimentícios e outros que sejam distribuídos. 

Também se registam os encaminhamentos efectuados. 

 

Não poderíamos deixar de transpor para esta Dissertação de Mestrado, porque se refere 

muito concretamente à Prostituição no Porto, o texto e gráficos relativos a - Prostituição 

2001: o masculino e o feminino de rua (Costa, 2001): 

“Abordemos o fenómeno da prostituição de rua, tomando como pano de fundo a 

Trindade, no Porto. 

Tomemos por referência o seguinte estudo, que diz respeito a uma amostra de 100 

sujeitos, 50 de cada género. Foram estabelecidas correlações entre as variáveis 

aplicadas, apresentando-se de seguida uma síntese dos dados de maior interesse para a 

presente discussão. 
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Dos 21 masculinos com HIV a média de idades é de 27 anos; 4 têm menos de 20 anos, 

12 têm menos de 24 anos e 3 têm mais de 30 anos. O número de solteiros é de 18, 11 

são sem-abrigo, 5 vivem em pensão, dois coabitam com um companheiro e 16 são 

consumidores de heroína e/ou cocaína. 

Dos 10 que têm hepatite (todos associados ao HIV), a média de idades é, igualmente, de 

27 anos. Solteiros são 8, sem abrigo existem 6, apenas 2 vivem com os pais e/ou 

companheira e 7 são consumidores de heroína/cocaína. 

 

Gráfico 19 – História de Toxicodependência e Drogas Conhecidas (Costa, 2001) 

Das 10 mulheres com HIV a média de idades é também de 27 anos; 2 têm menos de 20 

anos (curiosamente, vivem ambas com companheiro e demais família), 4 têm menos de 

24 anos e 4 têm mais de 30 anos. Vivem com companheiro 4, habitam em pensão 8 e 8 

consomem heroína/cocaína. 
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Tabela X – DST’s Conhecidas (Costa, 2001) 

 

Das 9 que têm hepatite (7 não associadas a outra DST), a média de idades mantém-se 

nos 27 anos. Apenas 2 são solteiras, 7 vivem em pensão (1 com companheiro), 2 são 

sem abrigo e 8 são consumidoras de  heroína/cocaína. 

As «doenças sexualmente transmissíveis» fazem hoje da prostituição uma autêntica 

roleta russa. Dos 26 elementos masculinos com DSTs, 20 deles têm uma relação com 

drogas; dos 20 femininos com DST 16 estabeleceram o mesmo tipo de relação. Mas, 

não é demais sublinhar o facto da «situação desconhecida» dos restantes 32 elementos 

poder aumentar os valores positivos. 

 

Tabela XI – População Masculina (Costa, 2001) 
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Dos 50 indivíduos há 21 que se iniciaram na prostituição com menos de 18 anos; 16 

deles apresentam, actualmente, ligação às drogas. Dos 29 indivíduos com mais de 18 

anos, 20 assumem também esse tipo de relação. 

Dos 27 indivíduos que apresentam antecedentes de «maus-tratos», 12 iniciaram-se na 

prostituição ainda enquanto «menores».  

A percentagem obtida para indivíduos que se iniciaram na prostituição em resultado da 

correlação «maus tratos»/drogas/prostituição é de 36%. 

No que diz respeito à correlação estabelecida entre o conjunto «relação com 

drogas/relação com maus tratos» com as variáveis relativas à data do início da 

prostituição, há uma maior incidência dos indivíduos que se iniciaram na prostituição 

enquanto «menores» e que foram violentados (no aspecto mais geral do termo), do que 

nos outros casos. 

Dito de outra maneira, a relação actual com drogas e a relação passada com maus tratos 

é mais acentuada entre aqueles que se iniciaram na fase de menoridade. Mais de 50% da 

população masculina que se iniciou na prostituição ainda em idade «menor», sofreu 

maus tratos e tem hoje uma relação próxima com drogas. 

Eventualmente, poderá concluir-se que a prostituição masculina assume relevância na 

sociedade apenas pelo facto dos prostitutos terem necessidade de satisfazer a sua 

«subsistência» perante as drogas. Constatação que se formula em função de 72% dos 

casos. 

Da amostra de 50 mulheres ressalta que 33 delas estabelecem uma relação com drogas, 

24 das quais se iniciaram na prostituição já numa fase de «maioridade». 
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Tabela XII – População Feminina (Costa, 2001) 

                              

No que diz respeito aos «maus tratos», registámos 23 respostas afirmativas, cerca de 2/3 

das quais assinaladas entre as prostitutas que se «iniciaram» depois de terem 

completado 18 anos. 

O número de casos de prostituição feminina que tem no seu passado «maus tratos» e no 

presente uma relação com drogas é inferior ao que se observa na população masculina, 

tendo em consideração o mesmo tipo de parâmetros – data de início na prostituição e 

relação «maus tratos»/droga/prostituição. 

A percentagem de mulheres que se iniciaram na prostituição em resultado da correlação 

«maus tratos»/droga/prostituição é apenas de 26%. A partir deste valor poderá 

interpretar-se, com algum sentido, que o início desta prostituição não teve como causa 

directa a situação «maus tratos». 

  Tabela XIII – Via de Consumo (Costa, 2001) 
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VI - Discussão 
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Não nos surpreende que no âmbito de um trabalho como este da prostituição, de forte 

componente activa e duro em termos físicos e emocionais, os seus elementos usem 

drogas, de um género ou de outro. 

 No caso deste tipo de prostituição, associado ao consumo de drogas, a explicação para 

o grande número de «drogodependentes» pode basear-se no facto de na rua o 

movimento ser maior, mais visível, e o sexo ser mais básico. 

Se a prostituta de rua em apreço serve cerca de mil homens em média por ano – para 

uma taxa calculada de transmissão mulher/homem de 20%, e supondo que apenas 5% 

de todas as prostitutas nacionais em actividade se resguarda fisicamente - o resultado 

atinge milhares de casos de SIDA entre clientes (Barra da Costa, 2001). O que não 

corresponde, embora, aos dados estatísticos conhecidos. Esta é uma das dificuldades 

deste estudo, para a qual não existe ainda uma solução. Não é possível apurar com rigor 

científico o número de casos de SIDA, quer ao nível dos profissionais do sexo, quer ao 

nível dos clientes. Os números apurados são já preocupantes, e apenas nos deixam 

margem para uma realidade que seguramente é bem pior. 

Em toda a Europa se desenha actualmente um movimento tendente ao reconhecimento 

da «profissão» de prostituta enquanto trabalhadora ordinária. Na Holanda a prostituição 

é reconhecida como sendo um assunto do foro privado, apontando a legislação baterias 

à criminalização dos aspectos do negócio, de que resultem violações dos direitos 

humanos e estigmatização das(os) prostitutas(os), já na Alemanha se verifica um 

desenvolvimento de um número de situações, desde uma zona vagamente controlada, 

zonas de bordéis como em Hamburgo, até ao caso de uma zona livre em Berlim. 

Relativamente à prostituição no Reino Unido, como já referimos atrás, a mesma não é 

ilegal, mas a sedução, o proxenetismo, o "fazer a rua", são-no (in http://www.apf.pt).  

Prepara-se uma «normalização» da actividade do proxeneta. É o caso da Holanda, que 

já inscreveu no seu ordenamento jurídico o «direito a prostituir-se» e reconhece 

legalmente o proxenetismo. 

O princípio estruturante da sociedade portuguesa está consagrado no artº 1º da 

Constituição da República: “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade 

humana (…) e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. 
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Significa isto que o objectivo a atingir pela sociedade e pelo Estado, neste campo, passa 

pela abolição da exploração da prostituição? 

Os diplomas legais publicados nos últimos anos em Portugal deixaram claro que o 

Estado não tomou medidas tendentes à prossecução desse objectivo constitucional; 

antes deixou para a sociedade civil a responsabilidade exclusiva por esse combate. 

É uma atitude a repudiar. A participação das instituições sociais vocacionadas para esse 

efeito devem actuar em articulação com uma política definida (e assumida) 

superiormente. Não basta que o Estado promova o desenvolvimento económico, dado 

que o crescimento desregrado e mal direccionado acaba por agravar os problemas 

sociais, nomeadamente aqueles mais intimamente ligados aos focos de pobreza e de 

marginalidade. 

É inútil proibir, sabemos. Mas, a prioridade que tem sido dada à luta contra o SIDA e a 

toxicodependência permite concluir por um certo laxismo perante o fenómeno da 

prostituição. 

A descriminalização é uma posição não intervencionista. A legalização vincula uma 

descriminalização inicial e medidas intervencionistas adicionais de regularização estatal 

(licenças, check-ups médicos, designação de locais onde os «agentes» possam trabalhar 

legalmente). E a regularização pode funcionar, embora a sua eficácia dependa das 

expectativas e dos padrões criados, e varie com a zona do «projecto». 

Por tudo isto é preferível tornar compatível mais do que harmonizar. Principalmente, 

porque a prostituição é um problema de fronteiras. Logo, um problema de valores. Em 

síntese, um fenómeno cujas causas e consequências constituem mais que uma relação 

causal e determinista - implicam-se num contexto multiforme, multifactorial e 

multicausal. 

Este estudo vem precisamente ao encontro da maior preocupação associada ao 

fenómeno da prostituição na actualidade, e mais especificamente no caso da prostituição 

de rua – a preocupação com a saúde pública.  

Somos todos responsáveis pela inércia em que Portugal mergulhou perante este 

fenómeno. Inércia política. Inércia legislativa. De facto, não pode a sociedade civil arcar 
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com esta responsabilidade aos ombros. Não tem capacidade para tal, e não está 

mandatada para tal. Urge agir a nível do poder político. A autodeterminação sexual 

acaba, onde começa o problema de saúde pública. O indivíduo não pode prevalecer 

sobre a comunidade. Se aí habita, se aí age e interage, tem de se submeter às suas 

regras. E há que instituir regras. Repare-se que este último estudo já vem de 2001 (Barra 

da Costa, 2001), e já temos dados concretos, quer do projecto V.A.M.P., quer da Clínica 

Dr. António Emílio de Magalhães, desde 1998 até 2006. Estamos em 2007, e a situação 

ao invés de evoluir positivamente, evolui negativamente. É preciso agir rápida e 

eficazmente e adiante iremos apontar os termos que devem nortear essa mesma acção. 

A prostituição não é uma realidade palpável apenas para os seus “actores”. Corre 

sempre muita tinta, particularmente por parte de alguns defensores da chamada 

autodeterminação sexual, que ignoram a realidade cruel dos números. Números do 

HIV/SIDA, números da Hepatite, números da Tuberculose, números da Sífilis e por aí 

adiante. A Moral também tem vindo a ser convocada tradicionalmente para de alguma 

forma se justificar a inércia político-legislativa, que sempre preside às questões em 

torno da prostituição. A verdade é que como já vimos, a prostituição não se compadece 

com morais ou imorais, e continuará, como a Humanidade. 

Que fazer então? Aboli-la é utópico, e já o vimos. Proibi-la é abrir terreno ao crime 

organizado, nomeadamente ao nível do tráfico de seres humanos, e imigração 

clandestina e ilegal. A prostituição tem sim de ser regulamentada. Mas não como o foi 

no passado, designadamente na Antiga Grécia com Sólon, ou no caso Português desde a 

introdução do Código Administrativo até à década de 60 do século XX sensivelmente. 

Esse não é o caminho. Mas há que retirar daí os ensinamentos positivos. 

Terei de salientar também que ao longo da minha investigação encontrei algumas 

dificuldades, mormente aquando das saídas com os técnicos da V.A.M.P. Isto porque 

esta população já tinha laços criados com os técnicos, e eu constituía naturalmente um 

elemento estranho, que obstava ao normal diálogo entre os mesmos. Também ao nível 

da informação teremos de contar com a natural dúvida nas respostas, por parte da 

população que se prostitui, porque assuntos da sexualidade e intimidade sexual 

continuam a constituir temas onde os intervenientes não se expressam com a facilidade 

e objectividade pretendidas, desejáveis a nível de rigor científico. 
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Por outro lado, o meu objecto de estudo (a comunidade que se prostitui na rua) não se 

compatibiliza com a elaboração de questionários, pelo que por isso mesmo tive de me 

socorrer aos dados recolhidos pela V.A.M.P.. Esta dificuldade prende-se com dois 

factores. Por um lado não têm o à vontade para responder a questionários escritos, 

principalmente apresentados por um investigador, por outro lado, a sua disponibilidade 

em termos de tempo é sempre escassa, pois estão a “perder clientes”. Já defendia Platão 

– “a prostituta é como uma cidade próspera… não sobrevive se não tiver muitos 

homens”. 

Uma outra dificuldade prende-se com o enquadramento legal desta actividade no nosso 

país. Actualmente em Portugal não existe prostituição em termos legais. Como não 

existe prostituição em termos legais, discutir a sua legalização passa por ir ao passado 

buscar referências, ou inovar, aprendendo com os erros do passado. E esta tese encontra 

também essa grande dificuldade, que passa por tentar encontrar um enquadramento 

global em termos legais, para a actividade da prostituição. Não só da prostituição de rua, 

mas de toda a prostituição. 

E apesar do esforço há ainda obstáculos intransponíveis. A prostituição em part-time é 

um deles. Refiro-me aos anúncios de jornal colocados diariamente pelas estudantes 

universitárias, um pouco por todo país, oferecendo serviços sexuais contra pagamento, 

para financiarem esse mesmo curso universitário. Este fenómeno é muito difícil de 

controlar, porque estas pessoas não se querem profissionalizar nesta área. Querem obter 

um grau académico. Aqui terei de reconhecer que o enquadramento legal proposto 

ficará aquém, e os custos de uma fiscalização serão naturalmente elevados.  

Também relativamente ao uso do preservativo, diga-se em abono da verdade, nos 

deparamos com dois problemas sérios. Primeiramente, teremos de confiar no que nos 

diz na 1ª pessoa o “vendedor” de serviços sexuais, e acreditar que nos transmite uma 

informação fidedigna. Depois teremos de contar com a impossibilidade de fiscalização 

do acto sexual propriamente dito (será impensável autorizar qualquer vídeo-vigilância 

dos actos sexuais, por esta consubstanciar violação do princípio constitucional da 

autodeterminação e liberdade sexual).    
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VII - Conclusões e Implicações 
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Através da análise dos dados apresentados nesta Dissertação de Mestrado, poderemos 

concluir que: 

 

1 ► Em Portugal a prostituição evoluiu, regredindo. Passámos de uma actividade 

claramente proibida e perseguida, designadamente até à publicação do Código 

Administrativo em 1836, para uma actividade regulamentada, naturalmente norteada 

pelos princípios moralistas e de saúde pública. A partir de 1962, com a proibição do 

exercício da prostituição pelo Decreto-Lei nº 44579 de 19 de Setembro, e mais tarde 

com a despenalização do Código Penal de 1982, a prostituição “deixa de existir” em 

Portugal, situação que se mantém até hoje; 

 

2 ► A tendência a nível europeu, nomeadamente Alemanha, Reino Unido e Holanda 

vai no sentido de legalizar a actividade, defendendo os interesses do trabalhador do 

sexo, mas procurando harmonizá-los com preocupações de saúde pública; 

 

3 ► A realidade da prostituição de rua é assustadoramente degradante, no que concerne 

ao caso específico da cidade do Porto. A população que se prostitui na rua é 

heterogénea, não pratica a actividade pelas mesmas razões, mas de comum tem o facto 

de apresentar, na maioria dos casos, pouca higiene, total “irresponsabilidade sexual” 

para consigo e para com o cliente e ausência de obrigação no que concerne a controle 

médico-sanitário; 

 

 4 ► Os dados relativos a IST’s mostram-nos que a prostituição está fora de controle, e 

que a mesma abre caminho à propagação das IST´s, já que poderemos aferir através dos 

dados desconhecidos, que as “cifras negras” (cerca 6% de infectados com HIV na 

população em estudo) farão aumentar o número de casos; 

 

5 ► Será necessário portanto enquadrar legalmente a actividade, rompendo com o 

quadro vigente, designadamente e hipoteticamente através de: 

 

- enquadramento do trabalhador do sexo em termos jurídico-profissionais; 

 

- enquadramento do trabalhador do sexo em termos fiscais; 
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- criação de um Fundo de Gestão da Actividade Sexual; 

 

- criação de uma Bolsa de Trabalhadores do Sexo; 

 

- obrigação de posse de domicílio profissional estável; 

 

- enquadramento legal da actividade como actividade de desgaste rápido; 

 

- emissão de um registo pessoal pela ARS competente, relativo a cada trabalhador do 

sexo; 

 

- instituição da ilegalidade da prostituição fora do âmbito regulamentado, qualificando-a 

do ponto de vista do trabalhador e do cliente, como ilícita, punida naturalmente a nível 

criminal; 

 

- criação uma linha de emergência exclusiva, com encaminhamento para a entidade 

prestadora de serviços de saúde da sua área laboral, e também autoridade policial 

competente; 

 

- criação um seguro de actividade profissional que cubra nomeadamente o risco de 

doença (IST’s), e atentado à integridade física do trabalhador do sexo. 

   

Dito isto, estamos perante as implicações que se seguem: 

 

1 ► é necessário numa primeira linha de intervenção, enquadrar o trabalhador do sexo 

em termos jurídico-profissionais. Ele deve ser reconhecido como trabalhador 

independente, prestador de serviços. Prestador de serviços sexuais especificamente; 

 

2 ► deve ser encarado em termos fiscais como o é um outro qualquer trabalhador 

independente, como um advogado ou um médico que tem o seu consultório particular. 

Fará os descontos nos mesmos termos ao nível de imposto sobre o rendimento, mas 

relativamente ao IVA, far-se-ia a substituição por uma taxa paga pelo cliente a favor de 

um Fundo de Gestão da Actividade Sexual. Fundo este que deverá ser criado, gerido a 

nível estatal, e inteiramente revertido a favor do trabalhador do sexo reformado, ou 
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impossibilitado para a prática da actividade (por doença nomeadamente). Cria-se 

também no âmbito do mesmo Fundo uma Bolsa de Trabalhadores do Sexo, onde todos 

os profissionais terão necessariamente de estar inscritos, e da qual serão recrutados por 

estabelecimentos autorizados, ou poderão abrir o seu próprio negócio mediante certas 

condições;  

 

3 ► este fundo viveria justamente de uma taxa, correspondente a um valor fixo que 

poderá variar entre os 3€ e os 10€. Esta taxa estará incluída no preço do serviço sexual, 

serviço este que deve ser regulamentado a nível de preços. Assim, não se distinguirá o 

acto sexual em termos de preço, antes se cobrará ao nível de períodos de tempo, um 

pouco como já acontece designadamente com a prostituta de rua que opera em pensões. 

Cada período de 30 minutos terá um preço variável conforme o trabalhador, o local e o 

próprio cliente, que oscilará entre 15€ a 50€; 

 

4 ► o trabalhador do sexo poderá operar por conta própria, mas terá de ter um 

domicílio profissional estável, ou poderá operar em estabelecimento gerido por terceiro, 

devidamente licenciado por uma entidade estatal a ser criada para o efeito, ao estilo 

Eros Center de Hamburgo, ou mesmo uma pensão, que se dedique exclusivamente a tal 

actividade, também ela devidamente enquadrada em termos jurídico-profissionais. 

Neste último caso o gerente do estabelecimento cobrar-se-á através de uma renda 

mensal também ela a ser fixada por instrumento normativo, a variar entre os 150€ e os 

500€ por quarto. Nenhuma verba advirá directamente de qualquer serviço sexual 

prestado pelo trabalhador do sexo portanto;    

 

5 ► esta actividade deve ainda ser regulamentada como actividade de desgaste rápido, 

mas num período superior àquele que existe para o desporto de alta competição por 

exemplo. Assim, estabelecer-se-á como limite mínimo de ingresso na carreira a idade de 

16 anos. O trabalhador do sexo poderá passar à situação de reformado com 56 anos de 

idade, ou em alternativa com 20 anos de serviço, devidamente comprovados. Como o 

comprovar? Reabilitando os antigos “livretes de registo”.  

 

6 ► ao ingressar na carreira terá de ser obrigatória a emissão de um registo pessoal pela 

ARS territorialmente competente, onde serão indicados todos os dados relativos à 

identidade pessoal do trabalhador, tempo de serviço e registos médico-sanitários, ou 
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seja análises sanguíneas e outras directamente ligadas à actividade sexual, de carácter 

periódico e permanente, a serem suportadas em proporção a definir,  pela ARS e pelo 

próprio trabalhador; 

 

7 ► este ingresso na carreira, com emissão de um registo pessoal único pela ARS 

territorialmente competente, comporta também a obrigatoriedade de criação de uma 

Medicina de Trabalho específica, em moldes semelhantes aos existentes para a 

actividade da restauração, que compreende vistorias regulares às condições em que 

laboram os profissionais, e exames médicos regulares aos próprios trabalhadores;  

 

8 ► o Fundo de Gestão da Actividade Sexual de que falávamos tem então duas funções 

essenciais. Por um lado servirá para criar comunidades permanentes em todo o País de 

acolhimento de profissionais impossibilitados temporária e/ou permanentemente de 

exercerem a actividade, designadamente por doença mais uma vez se refira. Poderá 

candidatar-se à abertura de uma destas comunidades, qualquer particular que cumpra os 

requisitos para tal, nos mesmos termos que hoje são necessários para abrir um lar de 

idosos. É a este mesmo fundo, que competirá emitir a respectiva licença de 

funcionamento. Manter-se-ia em actividade com as verbas advindas das taxas cobradas 

em todo o País pelo serviço sexual, verbas essas que se destinam a assegurar então a 

dignidade humana do trabalhador do sexo e o seu futuro pós-laboral. Por outro lado 

funcionará também como lar de terceira idade para os profissionais reformados, e que 

possam passar legalmente a essa situação; 

 

9 ► o cliente sabe que tem de pagar o serviço, sabe qual o seu valor, porque este é 

tabelado, exige o recibo pelo serviço prestado e este é emitido pelo próprio profissional. 

No recibo está discriminado o valor referente a honorários, imposto sobre o rendimento, 

e respectiva taxa; 

 

10 ► deve também poder ser contemplada para efeitos de dedução fiscal esta despesa, 

num tecto a definir por instrumento normativo. E isto para quê? Primeiramente para que 

o cliente não perca a motivação que tem em recorrer ao serviço sexual, depois para 

fomentar a mesma actividade em termos legais, desta forma combatendo a prostituição 

ilegal; 
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11 ► além de ilegal, a prostituição fora do âmbito regulamentado deve ser qualificada 

do ponto de vista do trabalhador e do cliente, como ilícita, punida naturalmente a nível 

criminal; 

 

12 ► assim como foi criada a Lei de Combate ao Terrorismo (Lei 52/2003 de 22.08), 

deve ser criada uma Lei de Combate ao Terrorismo Sexual que possibilite a punição 

exemplar de quem atentar contra a saúde pública. Não podemos conceber que alguém 

que viva do sexo, ou alguém que o compre, o faça fora do âmbito da lei. Nestes termos, 

deve ser terminantemente proibida a prática sexual contra pagamento sem o uso do 

preservativo. Porque é na prática dificílimo controlar esta exigência, deve o trabalhador 

rejeitá-la, e o cliente deve abster-se de a solicitar. Uma solução para o problema passaria 

por deixar a distribuição de preservativos a cargo da ARS competente, a preços 

competitivos (para o trabalhador aí os adquirir) e cruzar o números de preservativos 

distribuídos com o número de clientes atendidos (constando estas variantes de uma 

folha de registo diária preenchida no final do expediente pelo próprio trabalhador); 

 

13 ► toda a prostituição fora do âmbito legal tem de passar a ser punida com pena de 

prisão, o que implica dizer que um toxicodependente que se prostitua para sustentar o 

vício da droga, será punido com pena de prisão. E será punido não por se drogar, mas 

por se prostituir para tal. Esta medida é exequível, pois também no caso de o 

toxicodependente cometer um qualquer outro crime como seja furto ou roubo, é punido. 

As autoridades policiais terão de actuar ao nível das ruas e estradas, já a ASAE terá de 

intervir através dos anúncios na imprensa escrita e falada, para acabar com a situação de 

calamidade pública para a qual caminhamos, com a oferta sexual a preencher dezenas 

de páginas escritas nos nossos jornais diários; 

 

14 ► a fim de combater a imigração ilegal e clandestina, como esta actividade passa a 

ser regulamentada, os trabalhadores do sexo estrangeiros poderão obter vistos de 

trabalho, sendo os ilegais naturalmente deportados, ou condenados a pena de prisão. 

Com isto combate-se este tipo de crime de forma mais eficaz e pugna-se para que não 

seja cometido nenhum crime contra a autodeterminação do trabalhador do sexo;  
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15 ► para protecção do trabalhador sexual deve ser criada uma linha de emergência 

exclusiva, com encaminhamento para a entidade prestadora de serviços de saúde da sua 

área laboral, e também autoridade policial territorialmente competente; 

 

16 ► por outro lado deve ser criado um seguro de actividade profissional que cubra 

nomeadamente o risco de doença (IST’s), e atentado à integridade física do trabalhador 

do sexo; 

 

17 ► outra questão prende-se com a mobilidade laboral que também afecta esta 

actividade. Não sendo possível controlá-la, como também não o é em tantas outras 

actividades (designadamente indústria automóvel ou têxtil), é importantíssimo 

“exportar” este enquadramento legal a nível da União Europeia. Desta forma, constando 

registos únicos de cada trabalhador numa base de dados a nível europeu, se um destes 

trabalhadores resolver emigrar, e entrar na actividade noutro país da União Europeia, é 

o mesmo detectado através do cruzamento de dados, e devidamente encaminhado para 

aí poder laborar legalmente. Esta medida pode parecer à primeira vista “castradora” da 

autodeterminação e liberdade sexual do trabalhador, mas uma análise mais séria e mais 

cuidada, permite verificar na mesma um primeiro passo ao crime organizado de tráfico 

de pessoas, designadamente para exploração sexual, que como se sabe é uma das 

preocupações actuais das forças de autoridade por essa Europa fora.       

  

Se este pacote de medidas for encarado com seriedade e vontade política, então Portugal 

poderá tornar-se pioneiro na legalização consistente da actividade sexual contra 

pagamento. Não há que esperar por soluções milagrosas vindas de outros países da 

Europa.  

 

Não podemos continuar de braços cruzados perante um problema grave de saúde 

pública que nasce no seio da prostituição. Ela existe, vai continuar a existir e só acabará 

com o próprio Homem. Assim, temos de procurar que esta actividade seja exercida de 

acordo com as regras impostas, e puni-la severamente fora delas. Pelo trabalhador do 

sexo, pelo cliente, por todos nós. 

 

Não podemos permitir que alguém portador de HIV continue a prostituir-se, o mesmo 

se diga de uma prostituta portadora de uma outra IST. Naturalmente se ela é 
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toxicodependente a preocupação é acrescida, porque tem um vício a sustentar e vai ter 

de o sustentar a qualquer custo. Nem que seja à custa da saúde do cliente. 

 

Além do HIV/SIDA, a nível de outras IST’s a situação é quase análoga, o que varia é o 

grau de alarme social provocado por cada uma delas. E é por isso mesmo que temos de 

agir, não podemos permanecer de braços cruzados perante um grave problema de saúde 

pública que temos hoje em mãos. 

 

A prostituição acabará como começou. De mãos dadas com o Homem. Nestes termos, é 

absolutamente absurdo tentar acabar com ela. Temos de a compreender, aceitá-la, e 

estabelecer pois as regras para a sua prática, desta forma minimizando o risco intrínseco 

de perigo para a saúde pública. Em prol do Bem Comum, nos mesmos termos em que a 

Liga Portuguesa de Profilaxia Social o vem fazendo já há mais de 80 anos.  
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