
Saúde

Grisélidis
Prevenção e promoção da saúde com
profissionais relacionados ao sexo
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg 
+41 26 321 49 45
www.griselidis.ch

Fri-Santé
Espaço para tratamentos e orientação
de pessoas sem segurança médica 
Boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg 
+41 26 341 03 30
www.fri-sante.ch

+ Infos for sexworkers in Switzerland
 www.sexwork.ch

Empreintes – Stop SIDA
Centro de informação, animação e apoio
as pessoas infetadas com Sida
Boulevard de Pérolles 57, 1700 Fribourg 
+41 26 424 24 84
www.sida-fr.ch

Planning familial 
Informação sexual
Rue de la Grand-Fontaine 50, 1700 Fribourg 
+41 26 305 29 55
www.fr.ch/spfis

Perguntas freqüentes concernente prostituição
http://www.fr.ch/dsj/fr/pub/prostitution/foire-aux-questions.htm

Social - ajuda mùtua

Espacefemmes Fribourg 
Local de encontro, de concelho e de formação para mulheres
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg 
+41 26 424 59 24
www.espacefemmes.org

Caritas Fribourg
Ajuda as pessoas em situação precária
Rue de Morat, 1700 Fribourg
+41 26 321 18 54
www.caritas-fribourg.ch

Centre de contact suisse-immigrés – SOS racisme
Concelhos jurídicos e sociais prós direitos de estrangeiros
Rue des Alpes 11, case postale 366, 1701 Fribourg  
+41 26 424 21 25
www.ccsi-fr.ch

A lei sobre a pratica da prostituição ajuda a:

a) reforçar os meios de luta contra a prostituição forçada e contra 
 toda outra forma de exploração no meio da prostituição;

b) assegurar medidas de prevenção, enquadramento sanitario e 
 social neste meio;

c) aplicar as restrições  pela pratica de prostituição de rua, para 
 manter a ordem publica.

Esta lei aplica-se a toda forma de prostituição.

Os actos de exploração no dominio da prostituição
devem sêr combatidos.

Concelhos
e orientação

Condições, informações praticas
e endereços uteís

Pratica
de prostituição



1. Autorisação de trabalho e residência

As pessoas estrangeiras com intenção de praticar a prostituição no 
cantão de Fribourgo têm de ter uma autorisação de residência que lhes 
permita exercer esta actividade.

Pessoas com nacionalidade europeia ou bilaterais da comunidade 
europeia que entram na Suiça têm um processo particular, chamado: 
apresentar-se ou recensear-se para poderem obter uma autorisação 
de estadia de 90 dias por ano, como empregados(as) de serviços 
independentes. Este procedimento é grátis.

Informações e autorisações:
Service de la population et des migrants (SPoMi)
Route d’Englisberg 11
1763 Granges-Paccot
+41 26 305 14 92 / www.fr.ch/spomi/fr/pub/formulaires.htm

2. Apresentar-se ou recensear-se

As pessoas que praticam a prostituição no cantão de Fribourgo devem 
apresentar-se a:

Police de sûreté Fribourg
Place de Notre-Dame 2
1700 Fribourg
bcrprostitution@fr.ch
+41 26 304 17 19 (inscrição só com marcação)

As modificações e o fim da actividade devem tambem ser anunciadas sem 
falta a Police de sûreté. 

Nota:
No momento da apresentação ou do recenseamento, deverá apresentar o 
B.I ou passaporte valídos.

Os locais postos a disposição para a pratica da prostituição no cantão de 
Fribourgo devem ter autorisação.

Autoridade competente:
Service de la police du commerce (SPoCo)
Grand-Rue 27, 1702 Fribourg
+41 26 305 14 77 / www.fr.ch/spoco

Pedidos de autorisação:
Podem ser emitidos no site: www.fr.ch/spoco
Devem ser devolvidos ao SPoCo com os documentos mencionados.

Nota:
O titular da autorisação é obrigado a ter um registo das pessoas que 
exerçem a pratica da prostituição nos locais postos a disposição.

Solidarité Femmes Fribourg
Centro de consultas para ajuda as vitímas (LAVI) para mulheres
+41 26 322 22 02 / www.sf-lavi.ch

Centre de consultation d’aide aux victimes 
d’infraction pour les hommes - Centro deconsultas para 
ajuda as vitímas (LAVI) para homens
Boulevard de Pérolles 18A, 1700 Fribourg
+41 26 305 15 80

FIZ - Centre d’assistance aux migrants et aux 
victimes de la traite des femmes - Centro  de assistência 
aos migrantes e as vitímas de exploração fisica
Badenerstrasse 682, 8048 Zürich
+41 44 436 90 00 / www.fiz-info.ch

Police de sûreté Fribourg
Place de Notre-Dame 2, 1700 Fribourg
+41 26 304 17 19 / www.policefr.ch / Para urgências: 117

A pratica de prostituição no cantão de Fribourgo segue as seguintes normas:
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