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RESUMO

Este artigo apresenta três estudos de validação da Escala de Provisões
Sociais (EPS), versão Portuguesa da Social Provisions Scale, um questio-
nário que avalia o apoio social percebido. A EPS baseia-se num modelo
teórico que postula que o apoio social actua pelo fornecimento de um con-
junto de recursos de que os indivíduos necessitam quando se defrontam
com situações de stress: Aconselhamento, Aliança Fiável, Vinculação,
Integração Social, Reafirmação de Valor e Oportunidade de Prestação de
Cuidados. A EPS permite avaliar estas provisões em separado, bem como o
apoio percebido em termos globais, e ainda duas dimensões intermédias de
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Apoio Íntimo e Apoio Casual. Os estudos realizados mostram que a EPS
fornece resultados dotados de suficiente precisão teste-reteste e de consis-
tência interna. A sua validade foi também demonstrada por análises facto-
riais exploratórias e confirmatórias, e por correlações com outras medidas,
concluindo-se que a validade convergente e discriminante que apresenta a
torna numa boa medida para a avaliação das diversas facetas do apoio
social percebido.
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ABSTRACT

This article presents three validation studies of the Escala de Provisões
Sociais (EPS), the Portuguese version of the Social Provisions Scale, a
questionnaire that purports to measure perceived social support. The EPS is
based on a theoretical model that postulates that support acts through the
provision of a number of resources individuals need when faced with
stressful situations: Guidance, Reliable Alliance, Attachment, Social
Integration, Reassurance of Worth and Opportunity for Nurturance. The
EPS allows for the assessment of each of these provisions in separate, as
well as of global perceived support, and also of two intermediate dimen-
sions of Intimate and Casual Support. Studies here presented show that the
EPS provides reliable scores (both retest and internal consistency). Validity
was also demonstrated, by exploratory and confirmatory factor analyses,
and by correlations with other measures. One may conclude that its con-
vergent and discriminate validity make EPS a good measure of the varied
facets of perceived social support.
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