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Em toda a região do Sarre, a Associação Regional de Saar-
brücken é responsável pelo aconselhamento médico e pelo 
registo.

Marque a sua consulta e o registo pelos números:  
Aconselhamento médico: 0681 506-5361 ou 506-5321 
Registo: 0681 506-5317 ou 506-5318 
E-mail: prostituiertenschutz@rvsbr.de

Centros de aconselhamento para prostitutas/os:

  ALDONA e.V. 
Aconselhamento e ajuda a mulheres prostitutas 
Telefone: 0681 373631 
E-mail: aldona-ev@t-online.de

  AIDS-Hilfe Saar e.V.  
Aconselhamento e ajuda a homens prostitutos 
Telefone: 0681 31112 ou 0681 19411 
E-mail: info@aidshilfesaar.de

Informações adicionais:

  Informações de saúde em várias línguas 
www.zanzu.de

  Material informativo da Deutsche AIDS-Hilfe 
www.aidshilfe.de

  Ajuda em caso de violência 
Contacto dos centros de aconselhamento e abrigos   
www.gewaltfrei.saarland.de

  Linha de apoio a mulheres vítimas de violência 
Telefone: 08000 116 016 
www.hilfetelefon.de



O que há de novo?  
Segundo a nova regulamentação legal, quem se prostitui é 
obrigado a registar-se oficialmente e a receber aconselhamento 
médico prévio. Na consulta de aconselhamento médico, será 
emitido um atestado que deverá ser apresentado aquando do 
registo. O registo deve ser feito pessoalmente e também recebe 
um atestado. A pessoa deverá fazer-se sempre acompanhar dos 
dois atestados. Durante uma inspeção, quem não apresentar os 
dois atestados ou apresentar atestados inválidos, deverá contar 
com uma multa.

Quem tem de se registar? 
A obrigação de registo aplica-se sem exceção a todos aqueles 
que prestam serviços sexuais mediante pagamento.

Por quanto tempo são válidos os atestados?  
Quem tiver entre 18 e 21 anos terá de renovar o seu atestado de 
registo ao fim de um ano e de ir à consulta de aconselhamento 
médico a cada 6 meses. Para quem tiver mais de 21 anos, o 
registo deve ser renovado ao fim de 2 anos e o aconselhamento 
médico ao fim de um ano.

Onde me registo?  
Quem quiser trabalhar sobretudo no Sarre, terá de registar-se na 
Associação Regional de Saarbrücken. Caso já exista um registo 
num outro estado federado, é válido também no Sarre.

Mais informação sobre a nova lei de proteção de prostitutas/os 
em  
www.prostitution.saarland.de

Como devo proceder? 

Passo 1:  
Ligue para um dos números de telefone indicados da Associação 
Regional de Saarbrücken e marque uma consulta de aconselha-
mento médico. Na consulta, receberá um atestado que deverá 
apresentar no momento do registo.

Passo 2:  
Marque uma hora de atendimento para se registar oficialmente 
na Associação Regional. Durante o registo, terá lugar uma con-
versa informativa e de aconselhamento.

Para fazer o registo, deverá trazer:

 2 fotos tipo passe

 Cartão de identidade, passaporte ou documento substitu-
to do passaporte ou do cartão de identidade

 Para cidadãos estrangeiros sem autorização de livre 
circulação: comprovativo de autorização para arranjar  
emprego ou para trabalhar por conta própria na  
Alemanha

 Atestado de aconselhamento médico (no máx. com 3 
meses)

Como prova do registo, receberá um atestado. Os emolumentos 
para emissão do atestado de registo têm o valor de 35,00 euros.

Se desejar, poderá ainda ser emitido um atestado com um 
nome alternativo. O nome alternativo pode ser escolhido 
livremente.
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