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Parece familiar?

Podem haver muitas razões pelas quais um jovem se enquadre nos 
indicadores listados abaixo. No entanto, responder positivamente a 
todos, ou na sua maioria, é um possível indicativo deste jo-

vem ser um jovem cuidador. Já explorou ou tem infor-
mações sobre a situação familiar da criança? Sabe 
se existe a possibilidade de ele/ela esteja a 

prestar cuidados a alguém?

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unica-
mente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que 
possam ser feitas com as informações nela contidas

Uma vez identificados os jovens que podem ser jo-
vens cuidadores, pode usar o questionário de avaliação 
(MACA e as explicações da lista) para analisar que tipo 
de responsabilidades um jovem cuidador tem e quais 

as circunstâncias familiares que o acompanham.

Conhece um jovem que

 Đ não é pontual, com frequência, ou falta 
dias e semanas sem justificação?

 Đ está, muitas vezes, cansado, ansioso ou 
retraído?

 Đ tem problemas socialmente ou em 
fazer amizades?

 Đ em contrapartida, sabe relacionar-se 
com adultos e apresenta bastante ma-
turidade para a idade?

 Đ é vítima de bullying? Por vezes, isto 
está explicitamente associado a um 
membro familiar

 Đ deprimido?

 Đ demonstra dificuldades ao nível da 
concentração no seu trabalho?

 Đ evidencia inconveniências para partici-
par nas atividades extracurriculares ou 
viagens escolares?

 Đ isola-se devido à sua situação familiar 
ou por não expressar competências  
 

sociais com os colegas (e ainda assim 
confia nos adultos?)

 Đ não entrega ou conclui os trabalhos de 
casa a tempo e com um baixo padrão 
ou uma queda súbita e inexplicável dos 
resultados?

 Đ sofre de ansiedade ou angústia por 
causa de um parente doente ou com 
deficiência?

 Đ exibe problemas comportamentais?

 Đ chora na sala de aula?

 Đ evidencia problemas físicos como dores 
nas costas (talvez devido a exercícios 
pesados)?

 Đ é reservado quanto à sua vida em casa?

 Đ mostra sinais de negligência ou má 
alimentação ou falta de dinheiro para 
almoçar?

 Đ os pais não estão envolvidos com a 
escola ou não participam em eventos 
escolares?


