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DOMESTIC ABUSE INTERVENTION PROGRAMS
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ABUSO DE
CRIANÇAS
or INFANTIL

Ameaçar punir com/por Deus,
levar ao tribunais, à polícia, à escola,
à cadeia, à um orfanato, mandar
para outros parentes ou
instituições hospitalares ou
psiquiátricas

USAR
INSTITUIÇÕES

Controlar o acesso à colegas/
adultos, irmãos, outros pais, avós

ISOLAMENTO

Rebaixar, humilhar, ofender or
disparatar • Usar as crianças como
confidentes • Usar filhos para obter
ou dar informações de ou à outro
pai • Ser inconsistente •
Envergonhar a criança

ABUSO EMOCIONAL

Reter necessidades básicas
(ex. comida), usar dinheiro para
controlar os comportamentos dos
filhos • Desperdiçar o dinheiro da
família • Não pagamento da pensão
alimentícia • Usando os filhos como
moeda de troca econômica no divórcio
ou separação

ABUSO
ECONÔMICO

Ameaçar abandono, suicídio, dano/
lesão físico/a, confinamento ou dano
a outros ente queridos

AMEAÇAS

Tratar as crianças como servos/
empregados • Punir, ser um adulto
mandão todo o tempo sem que a criança
possa descansar, ser alguém que quer
sempre ganhar • Negar/recusar
participar das decisões de visitas e/ou
custódia e usar isso contro o outro pai, ou
recusar-se assinar termos de
responsabilidade para que os filhos
possam viajar, estudar, etc
• Interrupções

Portuguese Translation - 2022 by Mwalua Costa
ABUSE OF CHILDREN WHEEL

USANDO O
PRIVILÉGIO DE
SER ADULTO

Incutir medo através de olhares,
acções, gestos, destruindo

propriedade (ex. brinquedos) •
Utilizar o tamanho de adulto •

Gritar • Um dos pais ser
violento para outro, aos
animais de estimação,

etcs

INTIMIDAÇÃO


