
FA-BEA* Pro

O gabinete FA-BEA* Pro

Bezirksamt Altona
(Gabinete do distrito de Altona)
FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, 2º andar
20457 Hamburg

U 3 Rathaus | U 1 Meßberg | U/S Jungfernstieg

Telefone: +49 (0)40 428 11 14 66
E-mail: fabea-pro@altona.hamburg.de

www.hamburg.de/prostitution 
Os horários são atualizados continuamente

Aviso legal:
Freie und Hansestadt Hamburg, 
Bezirksamt Altona, FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, 20457 Hamburg
Planta: © Google Maps, Foto: Daniel Jaensch | Fabio Casagrande 
Logótipo: Andrea Hildebrandt
Projeto: [take shape] media design, Markus Schaefer

Do que preciso para me registar?

➜ Foto tipo passe
 Aviso: a foto deve ser atual, sem rebordo, 
 com 45 mm de altura e 35 mm de largura

➜ Bilhete de identidade, passaporte, ou substituo do  
 passaporte ou substituto do cartão

➜ Certificado de participação numa sessão de   
 aconselhamento de saúde nos últimos três meses,  
 nos termos do § 10, n.º 1 da lei alemã de proteção  
 dos profissionais do sexo (ProstSchG)
 GESAH 14 – Gabinete para a saúde e proteção dos  
 consumidores, Tel.: +49 (0)40 428 37 41 20

➜ Pode obter um certificado de registo atual em 
 qualquer centro de atendimento ao cliente de um  
 gabinete do distrito de Hamburgo.

Aviso sobre o endereço para correspondência: Será 
aceite um endereço para correspondência apenas para 
pessoas sem abrigo ou para estrangeiros. 

Em www.hamburg.de/prostitution pode obter um for-
mulário comprovativo de um endereço para correspon-
dência, que poderá apresentar no registo.

Aviso para cidadãos estrangeiros sem permissão de 
livre circulação: Se for este o seu caso, terá de trazer 
documentação que prove que tem permissão para ter 
uma profissão por conta própria ou por conta de outrem 
na Alemanha.

Que dados pessoais serão recolhidos durante o registo?

➜ Nome e sobrenome

➜ Data e local de nascimento

➜ Nacionalidade

➜ Morada exclusiva ou principal, na aceção da legis- 
 lação sobre registo, endereço para correspondência  
 alternativo, bem como

➜ Nome dos estados federais ou municípios onde 
 a atividade é executada ou planeada 

Consultas, autorizações e registos 
no âmbito da lei alemã de proteção 
dos profissionais do sexo
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Lei alemã de Proteção dos Profissionais 
do Sexo (ProstSchG)

Todas as pessoas (mulheres, homens e transexuais*) que 
trabalham como profissionais do sexo em Hamburgo têm 
de ser inscrever desde 1 de julho de 2017. 

Profissionais do sexo (mulheres, homens e transexuais*) 
são obrigados a solicitar a emissão de um certificado de 
registo para poderem exercer a prostituição. No registo, é 
possível solicitarem a emissão de um certificado com um 
pseudónimo escolhido pela própria pessoa (como um nome 
de trabalho). 

Para o registo como prostituto/a, ao abrigo da lei alemã de 
proteção dos profissionais do sexo (ProstSchG), o gabinete 
responsável em Hamburgo é o do distrito de Altona.

O gabinete FA-BEA* Pro é competente em três frentes: por 
si, enquanto prostituto/a, trata do registo com consulta in-
formativa e de aconselhamento; pela atribuição de licenças 
a profissionais do sexo (locais de prostituição, eventos com 
prostituição e veículos para prostituição em Hamburgo) e, 
em todas as zonas, pela supervisão e controle.

Estamos à disposição para dúvidas sobre o exercício da 
profissão do sexo (prostituição).

O sistema de ajuda e as instituições oficiais em Hamburgo

FA-BEA* Pro

➊ ❑ FA-BEA* Pro
Perguntas sobre a lei alemã de proteção dos profissionais do sexo, centro de registo e aconselhamento
Große Reichenstraße 14, 2º andar, 20457 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 428 11 14 66

➊ ❑ GESAH 14 – Aconselhamento de Saúde para Profissionais do Sexo 
Große Reichenstraße 14, 3º andar, 20457 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 428 37 41 20 
➜ Todos os centros de aconselhamento que se seguem trabalham 
 de forma anónima e com espírito de aceitação.

➋ ❑ Basis-Projekt – Centro de alojamento para prostitutos 
(Basis und Woge e. V.)
Pulverteich 17, 20099 Hamburg (St. Georg) 
Metro/elétrico U/S Hauptbahnhof
Tel.: +49 (0)40 280 16 07, www.basis-projekt.de

➌ ❑ ragazza e. V. – Ajuda para mulheres 
toxicodependentes e/ou profissionais do sexo 
Brennerstraße 19, 20099 Hamburg (St. Georg)
Metro U 1 Lohmühlenstraße ou metro/elétrico U/S Hauptbahnhof
Tel.: +49 (0)40 24 46 31, www.ragazza-hamburg.de

Sperrgebiet Hamburg (Centro de aconselhamento 
especializado Prostituição da Diakonie Hamburgo)

➜ ➍ ❑ Sperrgebiet St. Georg
Lindenstraße 13, 20099 Hamburg 
Metro U 1 Lohmühlenstraße ou 
Metro/elétrico U/S Hauptbahnhof
Tel.: +49 (0)40 24 66 24
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet

➜ ➎ ❑ Sperrgebiet St. Pauli
Seilerstraße 34, 20359 Hamburg, metro U 3 St. Pauli,
elétrico S 1, S 11, S 3 Reeperbahn, Tel.: +49 (0)40 31 64 95
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet-stpauli

➏ ❑ CASA blanca – Centro para portadores de 
SIDA e doenças sexualmente transmissíveis em Altona 
Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg (Altona)
Elétrico S 11, S 21, S 31 Holstenstraße, Tel.: +49 (0)40 428 37 41 04 
ou +49 (0)40 428 37 41 18, www.hamburg.de/casablanca

❑ KOOFRA – Centro coordenador 
contra comércio de mulheres
Postfach (caixa postal) 500131, 22701 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 679 99 757, www.koofra.de

Demais Assistência em Caso de emergência

Policia: 110 | Bombeiros / Salvamento: 112 | Telefone de 
emergência Violência contra mulheres: 08000 116 016
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