
Recomendações Grupo de Trabalho 

Migrantes e Trabalho Sexual



1) Participação da Comunidade: na prevenção de HIV, o 

que aumenta a propriedade das comunidades na 

criação de qualquer programa de desenvolvimento

2) Implementar a educação sexual inclusiva, para 

diminuir a discriminação baseada no género, na 

orientação sexual, nos comportamentos de risco, para 

diminuição da prevalência de ISTs e de atitudes 

discriminatórias



3) Desenvolver campanhas de sensibilização e 

informação, incluindo estratégias de alteração de 

comportamento, para os grupos mais vulneráveis: 

migrantes, trabalhadores do sexo, utilizadores de 

drogas, jovens, etc.

Defender e proporcionar o acesso a meios de 

protecção e de tratamento (preservativos, protecção e de tratamento (preservativos, 

preservativos femininos, ...)  



4) Desenvolver campanhas de sensibilização e informação 
que incluam os clientes dos trabalhadores do sexo, os 
seus parceiros, donos de estabelecimentos de trabalho 
sexual, autoridades, imprensa, políticos e formadores de 
políticas públicas, contextualizados e tendo em conta a 
heterogeneidade da população (meio prisional, rua, casas, 
etc) . Que não inclua apenas distribuição de preservativos, 
lubrificantes e informação, mas também:lubrificantes e informação, mas também:

5) Garantir o anonimato, mesmo em relação ao SEF, da 
população migrante em geral e especificamente a de 
trabalhadores do sexo migrantes;

6) Encaminhamento social psicológico e juridico para 
trabalhadoras do sexo migante que anseiem ou optem por 
outro tipo de actividade



Recomendações Grupo de Rede 

de Tráfico



• Separar as problemáticas inerentes à prostituição e o 
tráfico

• Debater a problemática da prostituição e envolver as 
pessoas que se prostituem, nas suas especificidades 
(como migrantes)

• Programas de educação que contribuam para diminuir a 
discriminação baseada nos estereótipos (a mulher 
brasileira, @s transexuais) 

• Tem de ter cobertura e sustentabilidade, abranger o • Tem de ter cobertura e sustentabilidade, abranger o 
universo das pessoas envolvidas e que sejam 
monitorizados e avaliados – para melhoramento

• Integrar mediadores culturais nos serviços de saúde e 
programas de prevenção, com sustentabilidade



• Protecção das vitimas mesmo nas instituições 
publicas (policia, SEF,...)

• Manual de boas práticas para divulgar entre 
serviços de saúde, ONGs,comunidade envolvida 
a ser finalizado com campanha de 
sensibilização

• Criação de redes e articulação entre parceiros, 
na formação sobre direitos e deveres da 
população vítimas de tráfico humano e migrante população vítimas de tráfico humano e migrante 
no geral  

• Desenvolver as relações com os media 
(capacitar ONGs a fazê-lo)


