
 

Informações sobre os direitos 
das profissionais do sexo na Suíça 

 

Trabalho na indústria do sexo (prostituição) é legal na Suíça 

Trabalho na indústria do sexo é legal na Suíça. No entanto existem 
regras, onde pode trabalhar ou não uma profissional do sexo. Existem 
também regras relativas a autorização de trabalho. 

Como profissional do sexo você é trabalhadora independente ou 
empregada. Em ambos os casos você tem direitos e obrigações. 

Gostaria de obter mais informações? 
Ligue para 077 455 78 41 

 

Proxenetismo e tráfico humano é proibido na Suíça 

Ninguém a pode obrigar a trabalhar na indústria do sexo. 

Ninguém lhe pode dizer o quanto tem de trabalhar. Ninguém lhe pode 
dizer quais os clientes que você tem de atender e quais práticas sexuais 
que você tem de propor. 

Ninguém pode estipular a quantia que você tem de ganhar. Ninguém 
lhe pode tirar a sua remuneração. 

Ninguém a pode vigiar, ameaçar ou usar violência contra si. 

Gostaria de obter mais informações ou precisa de ajuda? 
Ligue para 077455 78 41 

 

 

 

 

Sugestões de segurança e informações 
para profissionais do sexo 

 

O folheto do FIZ Centro de apoio às mulheres migrantes e vítimas de 
tráfico de mulheres criado no âmbito do projeto “Stark mit Peers”. 

O FIZ Centro de apoio às mulheres migrantes e vítimas de tráfico de 
mulheres aconselha gratuitamente profissionais do sexo sobre todos os 
temas que possam preocupá-las. 

Aconselhamos em alemão, inglês, espanhol, francês e italiano. Para 
outras línguas trabalhamos juntos com intérpretes. 

Contacto: 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration 
Badenerstrasse 682 
8048 Zürich 

Tel. 044 436 90 00 / 077 455 78 41 (também por SMS) 
De segunda-feira a quinta-feira, 9:00–12:00 e 13:30–17:00 horas 

Elétrico (Tram) número 2 até à paragem “Lindenplatz” 

 



 

Sugestões de segurança 
de profissionais do sexo experientes 

 

Medidas de precaução importantes 

Mantenha a cabeça fria durante o trabalho. Não consuma drogas ou 
álcool durante ou antes do trabalho. 

Ouça a sua intuição. Abandone assim que possível uma situação se tiver 
um mau pressentimento. 

Não use cachecol ou echarpes (perigo de estrangulamento). Use roupa 
que não a possam atrapalhar. Não deixe objetos perigosos expostos 
(facas, vasos pesados etc.) 

Informe alguém sobre o seu paradeiro, sobretudo quando tem encontros 
externos. Sempre que poder vá acompanhada. 

Fale com a sua colega/vizinha de quarto: O que é que fazem em 
situações difíceis ou perigosas? Como é que se podem ajudar uma à 
outra? 

 

Escolher os clientes e negociar o preço 

Escolha conscientemente os seus clientes. Seja cautelosa, especialmente 
com clientes que tenham bebido ou consumido drogas. Em caso de 
dúvida diga não. Não faça trabalhos onde esteja sozinha com vários 
clientes. 

Faça acordos claros com os clientes. Quais serão os serviços prestados e 
quanto vai pagar por eles? Exija sempre pré-pagamento. 

  
 

 

Sozinha com o cliente 

Esteja atenta. Mantenha sempre o controlo da situação. Você é a chefe. 

Fique sempre de olho no cliente. Não o deixe sozinho no quarto. 

Informe o cliente que a sua colega está no quarto ao lado ou que tem 
alguém a sua espera. 

Em situações de perigo: atraia a atenção com gritos e barulhos. Alerte a 
polícia (número de telefone 117) 

A sua vida é mais importante que dinheiro. Em casos críticos devolva o 
dinheiro ao cliente. 

 

Alertar as outras mulheres 

Alerte as outras mulheres sobre maus clientes. 

 

Gostaria de obter mais informações? 
Ligue para 077 455 78 41 

 


