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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a prostituição e suas consequências para a saúde das mulheres nos Estados-
Membros
(2007/2263(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção de 1949 da ONU para a Supressão do Tráfico de Pessoas e 
da Exploração da Prostituição de Outrem,

– Tendo em conta a Convenção de 1979 da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), cujo artigo 6.º estabelece que “Os Estados 
Partes tomam todas as medidas apropriadas, incluindo disposições legislativas, para 
suprimir todas as formas de tráfico das mulheres e de exploração da prostituição das 
mulheres”,

– Tendo em conta a Recomendação geral n.º 12 da oitava sessão do Comité da CEDAW,
realizada em 1989, sobre a violência contra as mulheres, 

– Tendo em conta a Recomendação geral n.º 19, da décima primeira sessão do Comité da 
CEDAW, realizada em 1992, sobre a violência contra as mulheres,

– Tendo em conta a Declaração de 1993 da ONU sobre a Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, cujo artigo 1.º estabelece que a violência contra as mulheres inclui “qualquer 
acto de violência com base no género que resulte, ou possa resultar, em danos ou 
sofrimento físicos, sexuais ou psicológicos, incluindo a ameaça da prática de tais actos, a 
coacção ou a detenção arbitrária, quer ocorra na vida pública, quer no domínio privado” e 
cujo artigo 2.º qualifica expressamente o tráfico de mulheres e a prostituição forçada como
acto de violência contra as mulheres,

– Tendo em conta a Convenção de 2000 da ONU contra o Crime Organizado Transnacional 
e o Protocolo adicional para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas e em 
particular de Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo),

– Tendo em conta a Declaração de Pequim e a Plataforma de acção da Quarta Conferência 
Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres, de 15 de Setembro de 1995, e o seu 
seguimento em 2000 (Beijing+5) e 2005 (Beijing+10) e as respectivas resoluções de 18 de 
Maio de 20001 e de 10 de Março de 20052,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia3,

– Tendo em conta a legislação sueca que criminaliza a aquisição de serviços sexuais e que 
entrou em vigor em 1999, e os seus efeitos positivos na prevenção do tráfico de seres 
humanos para fins sexuais e na prostituição na e para a Suécia,

                                               
1  JO C 59 de 23.2.2001, p.258.
2  JO C 320 E de 15.12.2005, p.247.
3  JO C 364 de 18.12.2000, p.1.
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– Tendo em conta a legislação finlandesa de 2006 que criminaliza a aquisição de serviços 
sexuais a vítimas de tráfico ou de proxenetismo,

– Tendo em conta a proposta do Governo norueguês, de Julho de 2007, no sentido de 
criminalizar a aquisição de serviços sexuais,

– Tendo em conta a Directiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao 
título de residência concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objecto de uma acção de auxílio à imigração ilegal, e que 
cooperem com as autoridades competentes1,

– Tendo em conta o Plano da UE sobre as melhores práticas, normas e procedimentos para 
prevenir e combater o tráfico de seres humanos2, onde se declara que as Instituições e 
Estados-Membros da UE deverão promover estratégias de prevenção específicas para 
cada sexo, enquanto elemento essencial para lutar contra o tráfico de mulheres e de 
raparigas. Tal inclui a aplicação de princípios de igualdade entre os sexos e a eliminação 
da procura relativamente a todas as formas de exploração, inclusive a exploração sexual e 
a exploração do trabalho doméstico,

– Tendo em conta a Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Seres Humanos 
e o seu relatório Justificativo de 2005 e, em particular, o artigo 12.º do Capítulo 3.º, que 
menciona especificamente a assistência às vítimas de tráfico, assim como o artigo 17.º,
que estabelece que cada parte, ao aplicar as medidas mencionadas neste capítulo, deve 
visar a promoção da igualdade de género e tentar incluir a questão do género no 
desenvolvimento, execução e avaliação de todas as medidas,

– Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Setembro de 1997 sobre a necessidade de 
desenvolver na União Europeia uma campanha de recusa total da violência contra as 
mulheres3,

– Tendo em conta a sua Resolução de 2 de Fevereiro de 2006 sobre a actual situação e 
eventuais futuras acções em matéria de combate à violência contra as mulheres4,

– Tendo em conta a sua Resolução de 16 de Janeiro de 2008, intitulada "Rumo a uma 
estratégia da UE sobre os direitos da criança"5,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2008),

A. Considerando que a investigação realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em 2000 comprova que dos conflitos armados resulta uma maior incidência de violação e 
prostituição,

                                               
1  JO L 261 de 6.8.2004, p.19.
2  JO C 311 de 15.12.2005, p.1.
3  JO C 304 de 6.10.1997, p.55.
4  JO C 288 E de 25.11.2006, p.66.
5  Textos aprovados, P6_TA-PROV(2008) 0012.
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B. Considerando que a investigação realizada pela OMS em 2005 comprova que as mulheres 
que se prostituem sofrem um risco acrescido de violência e especificamente de violência 
sexual como violações, sendo ameaçadas com armas e estrangulamento,

C. Considerando que o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher 
confirmou em 2005 que a exposição das mulheres à violência aumenta a sua exposição ao 
VIH/SIDA e que a vulnerabilidade é extremamente elevada em situações de coerção, 
como tráfico para fins de prostituição e prostituição infantil, situações em que as mulheres 
e as raparigas têm dificuldade em insistir na utilização de preservativo ou de controlar as 
condições em que se desenrola o acto sexual,

D. Considerando que investigação realizada no Canadá demonstra que as pessoas que se 
prostituem têm 60 a 120 probabilidades mais de serem agredidas ou assassinadas do que a 
população em geral,

E. Considerando que existe uma relação entre a experiência da violência e o abuso sexual e a 
passagem à prostituição, assim como à utilização e ao abuso de drogas, 

F. Considerando que o abuso sexual na infância está associado a maior vulnerabilidade a 
situações de “revitimização” na idade adulta, incluindo a prática da prostituição,

G. Considerando que estudos demonstram que 60-70% das mulheres que se prostituem 
relatam que foram vítimas de abuso físico durante a infância e que existe uma relação 
entre abuso de álcool e drogas por parte dos pais e a entrada no mundo da prostituição,

H. Considerando que, entre os problemas de saúde mental mais comuns nas mulheres que se 
prostituem, se inclui depressão, tentativas de suicídio, ataques de pânico, stress 
traumático, perturbações do sono, flashbacks (recordação de episódios traumáticos 
passados) e enxaquecas; a investigação mostra também que o síndrome de stress pós-
traumático de que sofrem mulheres que se prostituem é semelhante ao experimentado por
prisioneiros políticos,

I. Considerando que um estudo australiano demonstra que uma elevada percentagem de 
mulheres que se prostituem foi vítima de violência (85%) e violação (40%), assim como 
de experiências traumáticas diversas (93%) e depressão (87%), e, ainda, que uma 
percentagem de 75% tinha sido vítima de abuso sexual antes dos 16 anos e 81% no 
trabalho,

J. Considerando que as mulheres que se prostituem correm o risco de se drogar, devido à 
sobrecarga do trabalho que desempenham, e que as mulheres drogadas correm o risco de 
recorrer à prostituição para poder pagar o vício,

K. Considerando que a prostituição é uma profissão desempenhada por pessoas com poucas 
qualificações e que muitas prostitutas têm reduzidos níveis de ensino, pertencem a uma 
minoria étnica e vivem num meio sócio-económico baixo,

L. Considerando que os homens que alguma vez pagaram por relações sexuais têm 
probabilidades muito maiores de ter contraído uma doença sexualmente transmissível,
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M. Considerando que muitas mulheres que se prostituem sofrem consequências nefastas de 
clientes que se encontram sob o efeito do álcool, como exigências excessivas e agressões 
imprevisíveis,

N. Considerando que existe uma relação entre o consumo de álcool e o sexo não protegido,

O. Considerando que a experiência da Austrália demonstra que, mesmo quando a prostituição 
é totalmente legal, está sempre sujeita a demasiados riscos em termos de violência, 
doenças e ferimentos, o que torna a actividade pouco segura e torna perigosos o trabalho e 
o ambiente de trabalho,  

1. Define a violência como um problema de saúde, isto é, as vítimas de violência sofrem 
uma profusão de problemas de saúde;

2. Identifica a violência contra as mulheres que se prostituem como um dos grandes 
problemas de saúde no âmbito da prostituição;

3. Reconhece que as mulheres que se prostituem estão muito mais expostas à violência do 
que outras mulheres;

4. Reconhece que as mulheres que se prostituem sofrem um risco muito mais elevado de 
serem assassinadas do que as outras mulheres;

5. Reconhece que as mulheres que se prostituem sofrem um risco muito mais elevado de 
traumatismos físicos e psicológicos, devido não a uma violência extrema, mas à prática 
quotidiana da prostituição;

6. Reconhece que as mulheres que se prostituem sofrem um risco muito mais elevado de 
depressão, tentativas de suicídio, ataques de pânico, stress traumático, perturbações do 
sono, flashbacks (recordação de episódios traumáticos passados) e enxaquecas;

7. Verifica que, independentemente de a indústria do sexo em determinado Estado-Membro 
poder ser legal, regulada ou criminalizada, trata-se de um negócio em expansão, que é 
nocivo para a saúde das mulheres que se prostituem;

8. Reconhece que os consumidores dos serviços de prostitutas que recusam usar preservativo 
– e chegam a pagar mais para não o utilizar – correm o risco de contrair doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) e, sobretudo, VIH/SIDA;

9. Reconhece que, tal como se afirma na acima referida Recomendação geral n.º 19 do 
Comité da CEDAW, atitudes tradicionais que consideram a mulher inferior ao homem 
contribuem para a propagação da pornografia e para a representação e a exploração 
comercial das mulheres como objectos sexuais, e não como pessoas;

10. Nota que os efeitos para a saúde causados pela indústria do sexo não podem ser isolados 
dentro desta actividade mas afectam uma comunidade mais vasta, pois os homens que 
compram serviços a mulheres que se prostituem e recusam usar preservativo vão 
disseminar DST e, sobretudo, VIH/SIDA, nos seus encontros sexuais fora da indústria do 
sexo;
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11. Entende que a violência na indústria do sexo é inseparável da própria indústria em si. 
Grande parte dos serviços considerados normais na prostituição são definidos, no sistema 
penal, como violência;

12. Insta os Estados-Membros a analisarem qual a proporção de pessoas infectadas pelo 
VIH/SIDA através da prostituição;

13. Insta os Estados-Membros a adoptarem e aplicarem legislação coerente com o Protocolo 
de Palermo;

14. Insta os Estados-Membros a investigarem os riscos de saúde específicos a que estão 
expostas as mulheres que se prostituem, independentemente do estatuto jurídico da 
indústria do sexo;

15. Insta os Estados-Membros onde a prostituição é legal ou regulada a aplicarem o mesmo 
enquadramento jurídico relativo à segurança no local de trabalho que aplicam noutras 
áreas do mercado de trabalho;

16. Insta os Estados-Membros a investigarem os níveis de utilização de álcool e drogas entre 
as mulheres que se prostituem, pois diversos estudos elaborados no Canadá e na Austrália 
apontam para níveis extremamente elevados;

17. Insta a Comissão a investigar eventuais melhorias na saúde como resultado da adesão ao 
n.º 13 da Recomendação n.º 19 da CEDAW, já mencionada, segundo a qual os Estados 
Partes, nos termos do artigo 6.º, "tomam todas as medidas apropriadas (…) para suprimir 
todas as formas de tráfico das mulheres e de exploração da prostituição das mulheres";

18. Concorda com a referida Recomendação geral n.º 19 do Comité da Cedaw, segundo a qual 
"A pobreza e o desemprego obrigam muitas mulheres, incluindo as muito jovens, a 
prostituírem-se";

19. Insta os Estados-Membros a investigarem como e quando as mulheres que se prostituem 
entram no mundo da prostituição, visto diversos estudos indicarem que grande parte 
destas mulheres foi vítima de abuso sexual e/ou de violação na infância;

20 Insta a Comissão a comparar as diferenças no que respeita à saúde na indústria do sexo 
nos Estados-Membros onde a prostituição é regulada, legal ou criminalizada;

21. Insta os Estados-Membros a investigar os níveis de abuso de drogas entre as mulheres que 
se prostituem e de que modo isso pode ter levado a que se prostituíssem, mas também 
como é que o abuso dessas substâncias aumenta a sua exposição a riscos para a saúde; 

22. Insta a Comissão a verificar se a legislação em vigor nos Estados-Membros protege as 
mulheres contra a incidência de todas as formas de violência na vida quotidiana (incluindo 
violência sexual, abusos na própria família, assédio sexual no local de trabalho) e a 
garantir que esta legislação é também aplicada quando se trata de mulheres que se 
prostituem;
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23. Insta a Comissão a elaborar um estudo sobre o modo como a pornografia pode contribuir 
para um aumento da dimensão da indústria do sexo, tendo sempre em mente a 
Recomendação geral n.º 19 da CEDAW;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Já em 1949 a Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da 
Exploração da Prostituição de Outrem declarava que "a prostituição e o mal que a acompanha, 
a saber, o tráfico de pessoas com vista à prostituição, são incompatíveis com a dignidade e 
valor da pessoa humana e põem em perigo o bem-estar do indivíduo, da família e da 
comunidade".

Desde então, diversos países têm adoptado posições políticas diferentes relativamente à 
prostituição. Nalguns países, por exemplo em algumas partes da Austrália, a prostituição é 
uma indústria legal há décadas. Na Europa, alguns países regularam a indústria do sexo ou, 
muito simplesmente, legalizaram-na, como aconteceu na Alemanha, na Áustria e ainda, caso 
mais notório, nos Países Baixos.

Em contrapartida, países como a Suécia ou a Finlândia adoptaram outra linha de acção, 
baseada numa legislação que criminaliza quem procura serviços de sexo. A Noruega prepara-
se para adoptar uma legislação semelhante à da Suécia.

Não obstante o presente relatório se centrar no problema específico das consequências da 
indústria do sexo para a saúde, não podemos ignorar a questão da legislação. O relatório 
debruça-se sobre as consequências nocivas para a saúde decorrentes da indústria do sexo e 
cita uma série de estudos que demonstram que as mulheres, que constituem a grande maioria 
dos prestadores de serviços de sexo, estão expostas a graves ameaças para a saúde 
relacionadas não só com a extrema violência, mas também com a prática quotidiana da 
prostituição.

Temos de resolver este problema. De que modo quem considera a prostituição como apenas 
mais uma profissão poderá olhar para estas consequências devastadoras para a saúde? E 
pergunta-se aos que vêem a legalização como uma forma de proteger as mulheres que vendem 
sexo como conseguiremos controlar o influxo de vítimas de tráfico, que é uma consequência 
imediata da legalização da procura. Mas o mais preocupante é saber como lidar com o 
verdadeiro problema – o de, que, independentemente do estatuto jurídico da indústria do sexo, 
as consequências devastadoras para a saúde das mulheres que vendem sexo são inerentes à 
própria profissão.

A indústria do sexo, legalizada ou regulada é, em si mesma, uma forma sistemática de 
violência contra as mulheres, pois a violência faz parte integrante dos actos que se espera que 
uma prostituta pratique na sua actividade quotidiana.

Esta constatação básica sobre a prostituição como actividade intrinsecamente violenta é 
corroborada por uma série de estudos que explicam as razões por que as mulheres se tornam 
prostitutas ou caem na indústria do sexo. Diversas situações de opressão aumentam a 
probabilidade de as mulheres e raparigas serem arrastadas para a prostituição por proxenetas e 
traficantes, entre as quais se contam a pobreza, o facto de não terem habitação, a dependência 
de drogas, a desigualdade dos géneros, a discriminação sexual e racial, e ainda a violência
sexual, física e psicológica exercida por familiares do sexo masculino, namorados, maridos, 
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proxenetas e outros. Além disso, em diversos estudos realizados em todo o mundo, a maioria 
das mulheres e raparigas envolvidas na prostituição revelam que foram vítimas de violência 
sexual masculina na juventude.

A violência inerente à indústria do sexo constitui uma violação dos direitos humanos básicos 
e, tal como qualquer outra forma de violência, devia ser considerada infracção penal. As 
vítimas deste tipo de violência, através da própria violência, ficam também sujeitas a graves 
problemas de saúde, física e psicológica.

Legalizar a prostituição é legalizar essa violência sistemática e os países que o fizeram 
estimularam, com esse facto, a procura, aumentando também o mercado do tráfico.

Alguns Estados-Membros, especialmente aqueles onde a prostituição é legalizada, regulada 
ou tolerada, garantem financiamento adequado para serviços de saúde e soluções para 
abandonar a prostituição.

Tal como afirmou a ONU em 1949, "a prostituição e o mal que a acompanha, a saber, o 
tráfico de pessoas com vista à prostituição, são incompatíveis com a dignidade e valor da 
pessoa humana e põem em perigo o bem-estar do indivíduo, da família e da comunidade".
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