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Resumo 

 

 

O confinamento, imposto pela COVID-19, trouxe implicações às relações de intimidade 

podendo afetar a qualidade das mesmas. Com base no modelo Vulnerabilidade-Stress-

Adaptação adaptado à COVID-19 (Pietromonaco & Overall, 2021a), no presente estudo, 

com uma amostra de 155 participantes e através da Análise de Pistas, analisou-se o efeito 

direto da gestão do espaço físico e psicológico no confinamento e do capital emocional 

crónico (experiências emocionais positivas diádicas) na qualidade das relações. Ademais, 

foi investigado o efeito moderador do capital emocional sobre a gestão do espaço físico e 

psicológico no confinamento e a qualidade. De modo exploratório, testou-se ainda o possível 

efeito direto e moderador do rácio entre o agregado familiar e a tipologia da casa sobre a 

gestão do espaço físico e psicológico e a qualidade da relação. As variáveis do sexo e da 

duração da relação foram utilizadas como variáveis de controlo. Os resultados indicaram que 

o agrado na partilha do espaço físico no confinamento se associou positivamente à qualidade 

da relação. Adicionalmente, os desafios na partilha do espaço físico e as dificuldades 

sentidas na gestão do espaço psicológico no confinamento associaram-se negativamente à 

qualidade. O capital emocional moderou os impactos negativos da gestão do espaço no 

confinamento na qualidade e o rácio moderou a associação entre o agrado na partilha do 

espaço físico e a qualidade da relação. Finalmente, os efeitos das variáveis de controlo não 

foram significativos. Este estudo evidencia a importância do capital emocional crónico na 

qualidade das relações de intimidade perante stressores externos como o confinamento.  

 

 

 Palavras-chave: Pandemia COVID-19; Confinamento; Gestão do espaço físico e 

psicológico; Capital emocional crónico; Rácio entre o agregado familiar e a tipologia da 

casa; Qualidade das relações de intimidade 
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Abstract 

 

 

The lockdown imposed by COVID-19 brought impacts to intimate relationships which could 

affect their quality. Based on the Vulnerability-Stress-Adaptation model adapted to COVID-

19 (Pietromonaco & Overall, 2021a), in the present study, with a sample of 155 participants 

and through Path Analysis, the direct effect of the management of physical and 

psychological space on lockdown and chronic emotional capital (dyadic positive emotional 

experiences) on the quality of relationships was analyzed. Furthermore, the moderating 

effect of emotional capital on the management of physical and psychological space in 

lockdown and quality was investigated. In an exploratory way it was also tested the possible 

direct and moderating effect of the ratio between the household and the type of house on the 

management of the physical and psychological space and the quality of the relationship. The 

variables of sex and duration of the relationship were used as control variables. The results 

indicated that the pleasure in sharing the physical space in the lockdown was positively 

associated with the quality of the relationship. Additionally, the challenges in sharing the 

physical space and the difficulties experienced in managing the psychological space in 

lockdown were negatively associated with quality. Emotional capital moderated the negative 

impacts of space management in lockdown on quality and the ratio moderated the 

association between the pleasure in sharing physical space and the quality of the relationship. 

Finally, the effects of the control variables were not significant. This study highlights the 

importance of chronic emotional capital in the quality of intimate relationships against 

external stressors such as the lockdown. 

 

Keywords: COVID-19 pandemic; Lockdown; Management of physical and 

psychological space; Chronic emotional capital; Ratio between the household and the type 

of house; Quality of intimate relationships 
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Introdução 

 

 

1. Desafios Impostos pela Pandemia COVID-19 às Relações de Intimidade 

 

As relações de intimidade apoiantes e satisfatórias têm um forte impacto no bem-estar e 

na saúde dos indivíduos (Pietromonaco & Collins, 2017). Estas são fonte de amor, 

intimidade, companheirismo, segurança e ajudam a lidar com o stress (Feeney & Collins, 

2015; Graber et al., 2011; Pietromonaco, et al., 2013; Pietromonaco & Collins, 2017). 

São inúmeros os desafios causados pela COVID-19 nas relações conjugais. Entre estes, 

estão as dificuldades económicas e o desemprego, associadas ao aumento do conflito e à 

menor qualidade das relações (Conger et al., 1999; Pappas, 2020a), o stress, a incerteza e o 

confinamento (Balzarini et al., 2020). 

O confinamento, que impõe o isolamento social, restringe o convívio com a família, os 

amigos, os colegas de trabalho e a participação em grupos sociais (e.g., clubes desportivos) 

(Balzarini et al., 2020). Adicionalmente, a falta de redes de suporte, com o fecho dos 

infantários e das escolas, trouxe responsabilidades acrescidas aos pais, podendo 

sobrecarregar as relações de intimidade e familiares (Prime et al., 2020).  

A Associação Americana de Psicologia (Pappas, 2020b) recomenda algumas estratégias 

para que os casais fortaleçam a sua relação: reconhecer os stressores, que podem favorecer 

a comunicação hostil e afetar o bem-estar do casal, e, assim, esforçarem-se para serem 

responsivos às necessidades do parceiro; verificar os níveis de irritação de modo a controlá-

la; adotar interações positivas; dispensar um tempo para o casal, planeando atividades 

prazerosas em conjunto, cuidando da relação. Desta forma, apesar do stress causado pela 

pandemia, os parceiros românticos podem tornar-se responsivos às necessidades um do 

outro, empenhar-se em interações positivas de modo a favorecerem o seu bem-estar 

emocional individual e conjugal e fortalecerem a sua relação ao superarem a adversidade em 

conjunto (Pietromonaco, 2020). 
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2.  Modelo Vulnerabilidade-Stress-Adaptação Adaptado à Pandemia COVID-19 

 

Tal como referido anteriormente, manter a qualidade das relações de intimidade no 

contexto de pandemia COVID-19 pode ser desafiante.  

Benjamin Karney e Thomas Bradbury (1995) desenvolveram o modelo Vulnerabilidade-

Stress-Adaptação (VSA) que demonstra como as vulnerabilidades pré-existentes, os eventos 

stressantes fora da relação e os processos diádicos adaptativos, em conjunto, podem traduzir-

se em variações na qualidade e estabilidade das relações (Karney & Bradbury, 1995; 

Pietromonaco & Overall, 2021a). 

As autoras Paula Pietromonaco e Nickola Overall (2021a) adaptaram o modelo de 

Karney e Bradbury ao contexto pandémico. Assim, sugeriram que os stressores externos às 

relações de intimidade advindos da pandemia COVID-19 (e.g., confinamento), podem 

impactar os processos diádicos adaptativos, que são processos de interação do casal (e.g., 

atividades positivas partilhadas, responsividade) que, por sua vez, podem intensificar ou 

diminuir o impacto dos stressores externos e afetar a qualidade e estabilidade das relações 

de intimidade. Estes efeitos podem ainda ser agravados pelas vulnerabilidades individuais 

existentes, que são caraterísticas individuais (e.g., vinculação, saúde emocional) de cada um 

dos membros do casal, e pelas vulnerabilidades contextuais pré-existentes (e.g., idade, 

pertença a um grupo marginalizado) (Pietromonaco & Overall, 2021a). 

Nos períodos de confinamento, que foram um dos stressores externos advindos da 

pandemia, pode ter sido desafiante para os membros de um casal que coabitam gerir o seu 

espaço físico e o espaço psicológico confinados com o companheiro. Por sua vez, uma 

melhor ou pior gestão do espaço pode impactar a qualidade das relações românticas. Não 

obstante, tal como indicado pelo modelo VSA, os casais podem investir em processos 

diádicos adaptativos como realizar atividades positivas em conjunto, diminuindo o impacto 

dos stressores pandémicos na sua relação. Estas atividades positivas partilhadas com o 

companheiro traduzem um dos aspetos do conceito do capital emocional. Assim, perante o 

confinamento, revela-se importante compreender o impacto da gestão do espaço físico e 

psicológico e do capital emocional (i.e., processos diádicos adaptativos) na qualidade da 

relação dos casais que coabitam.  
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3. Gestão do Espaço Físico e Psicológico no Confinamento e a Qualidade das Relações 

de Intimidade 

 

A COVID-19 levou a que muitos casais passassem mais tempo juntos e dependessem 

mais um do outro para gerir este stressor que afetou as suas vidas em muitos aspetos 

(Williamson, 2020). O aumento do tempo passado em casa pelos casais, devido ao 

confinamento, em alguns casos com filhos, exigiu uma adaptação do espaço da casa a um 

ambiente partilhado de trabalho e/ou de estudo. Para outros, significou enfrentar o 

desemprego e as dificuldades financeiras, ao mesmo tempo que passavam mais tempo com 

o companheiro do que o habitual (Fostik, 2020). Perante tudo isto, os casais tiveram de gerir 

o espaço físico das suas casas e o seu espaço psicológico, mantendo um equilíbrio entre a 

independência e proximidade do companheiro durante o confinamento (Feeney & 

Fitzgerald, 2022 cit. in Pietromonaco & Overall, 2021b). Assim, face ao aumento do tempo 

passado em casa e à gestão do espaço, a qualidade das relações pode ter sofrido os efeitos 

do stressor pandémico do confinamento (Pietromonaco & Overall, 2021b).  

A gestão do espaço físico pode ser definida como a forma como os casais vivenciaram e 

geriram a partilha do espaço da casa durante os períodos de confinamento. Sabendo que o 

confinamento levou a um esbatimento de fronteiras dentro de casa entre os vários domínios 

da vida de cada membro do casal (e.g., profissional e pessoal), exigindo reajustes do espaço 

físico da casa, a gestão do espaço físico pode ter-se revelado um desafio para os casais, 

provocando um aumento dos conflitos (Riva & Wiederhold, 2020) e um aumento do stress 

conjugal face à constante proximidade física (Pappas, 2020b). Não obstante, pode também 

ter proporcionado aos casais estarem mais tempo juntos e ter-se revelado uma oportunidade 

para os casais fortalecerem a sua relação (Pietromonaco, 2020).  

No que toca à gestão do espaço psicológico, esta está relacionada com a autonomia e 

independência e a proximidade e dependência, considerando-se que uma extrema 

independência ou dependência pode ser menos adaptativa (Christensen & Shenk, 1991).  

A gestão do espaço psicológico está também relacionada com o conceito de 

diferenciação do self, proveniente da teoria dos sistemas familiares de Bowen, que se traduz 

no equilíbrio entre a independência e dependência com os outros significativos (Skowron & 

Friedlander, 1998) que começa na infância e, mais tarde, se revela fundamental nas relações 

românticas (Norona & Welsh, 2016). Os indivíduos com baixa diferenciação serão mais 

dependentes enquanto que indivíduos com alta diferenciação serão mais independentes. Não 
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obstante, a diferenciação varia num continuum sendo o pretendido um equilíbrio entre 

independência e dependência (Bowen, 1978 cit. in Norona & Welsh, 2016). Assim, durante 

os períodos de confinamento, a capacidade dos membros de um casal de gerir o espaço 

psicológico, enquanto partilhavam o espaço físico da casa, foi posta à prova.   

Na literatura tem sido demonstrada uma forte e positiva associação entre a diferenciação 

e a satisfação conjugal (Peleg, 2008). Além desta relação, Holman e Busby (2011) 

encontraram uma associação positiva entre a diferenciação e a qualidade da relação, tanto 

dos homens como das mulheres, o que demonstra a importância da diferenciação na 

qualidade das relações. 

Segundo Norton (1983), a qualidade da relação é uma avaliação global do indivíduo 

acerca da sua relação de intimidade. Uma relação definida como estável, forte, feliz e na 

qual há um sentimento que ambos os membros do casal fazem parte de uma equipa, é 

reveladora de uma relação de qualidade. 

Apesar de existirem estudos que relacionam a diferenciação com a qualidade da relação, 

não foram encontrados estudos que associem a gestão do espaço físico e psicológico, nos 

períodos de confinamento, com a qualidade das relações de intimidade.  

 

 

4. O Papel do Capital Emocional no Impacto da Pandemia COVID-19 nas Relações 

de Intimidade 

 

A teoria do capital emocional postula que os casais possuem uma “conta bancária 

emocional” na qual vão acumulando capital emocional, ou seja, experiências emocionais 

positivas partilhadas pelo casal. Estas experiências podem ser elogios, expressões de afeto, 

planear atividades em conjunto, rir, entre outras. Desta forma, o capital emocional funciona 

como um investimento na relação que se traduz na “riqueza” da mesma, proporcionando o 

seu desenvolvimento e sucesso (Feeney & Lemay, 2012).  

O capital emocional é um conceito relacional, isto é, apenas são consideradas as 

experiências positivas quando direcionadas ao parceiro romântico ou quando 

compartilhadas. As experiências negativas, como os conflitos ou outros stressores não são 

integradas no capital emocional, no entanto, perante um acontecimento negativo podem 

surgir experiências positivas como, por exemplo, demonstrar afeto com o companheiro 

perante um acontecimento stressante (Feeney & Lemay, 2012). Driver e Gottman (2004) 
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também encontraram que, perante um conflito, o recurso a expressões de afeto positivas ou 

ao humor está relacionado com a saúde futura da relação. 

Esta teoria explica como os casais sobrevivem às adversidades, referindo que os casais 

que investiram mais no seu capital emocional e, consequentemente, possuem um “depósito” 

de capital emocional mais elevado, irão reagir de forma mais satisfatória perante o 

comportamento negativo do parceiro, ultrapassar as situações stressantes e investir em 

estratégias de resolução de problemas. Pelo contrário, casais com menos “depósitos” de 

capital emocional, serão mais suscetíveis a envolver-se em conflitos perante uma 

adversidade, uma vez que não possuem um “amortecedor” como os casais com um elevado 

capital emocional. Assim, esta teoria assume que as situações stressantes terão mais impacto 

negativo nos casais com menor capital emocional, ao contrário dos casais com um maior 

investimento positivo na relação que estarão mais predispostos a lutar pela mesma perante a 

adversidade (Feeney & Lemay, 2012). Posto isto, esta teoria pode ajudar a compreender 

como é que os casais podem ultrapassar em conjunto stressores provocados pela COVID-

19, fortalecendo a sua relação (Pietromonaco & Overall, 2021b). Um estudo revelou que os 

casais que geriram eficazmente a pandemia demonstraram um aumento na satisfação da sua 

relação (Williamson, 2020). Estes resultados podem sugerir que, perante a pandemia, os 

processos diádicos adaptativos podem fortalecer as relações conjugais (Pietromonaco & 

Overall, 2021b). 

Ao longo do tempo, os casais irão enfrentar vários stressores que podem colocar em risco 

a qualidade das suas relações e a manutenção da qualidade das mesmas pode depender da 

sua capacidade de investir em processos diádicos adaptativos (Pietromonaco & Overall, 

2021b), como o capital emocional. 

Na literatura, não foram encontrados estudos que relacionem o capital emocional com a 

qualidade da relação e que analisem o seu papel nos efeitos da pandemia nas relações 

conjugais. Ademais, verificou-se a inexistência de estudos que analisem a associação entre 

a gestão do espaço físico e psicológico no confinamento, nos casais que coabitam, e a 

qualidade das relações. Com base na identificação destas lacunas, surge a importância do 

estudo apresentado em seguida.  
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Estudo Empírico 

 

 

De acordo com o modelo VSA adaptado à COVID-19 (Pietromonaco & Overall, 2021a), 

às associações encontradas nos estudos e às lacunas identificadas na literatura, a Figura 1 

ilustra o modelo concetual do presente estudo.  

 

 

Figura 1. Modelo concetual do estudo 

 

Assim, pretende-se analisar:  

1. os efeitos da gestão do espaço físico e psicológico, nos períodos de confinamento, na 

qualidade das relações de intimidade;  

2. os efeitos do capital emocional na qualidade das relações;  

3. o efeito moderador do capital emocional na relação entre a gestão do espaço físico e 

psicológico nos períodos de confinamento e a qualidade das relações.  

 

O confinamento pode, por um lado, originar desafios na gestão do espaço físico e 

psicológico devido ao esbatimento de fronteiras dentro de casa (Riva & Wiederhold, 2020) 

e à constante proximidade física (Pappas, 2020b). Porém, pode também proporcionar uma 

oportunidade para os casais fortalecerem a sua relação (Pietromonaco, 2020). Tudo isto pode 

afetar a qualidade das relações (Pietromonaco & Overall, 2021a). Assim, foi formulada a 

seguinte hipótese de investigação (Hipótese 1): uma melhor gestão do espaço físico (i.e., 

maior agrado e menos desafios na partilha do espaço físico no confinamento) (Hipótese 1a) 

e psicológico (i.e., menos dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico) (Hipótese 

1b) associa-se a uma maior qualidade da relação. 



7 

 
 

Considerando que níveis mais elevados de capital emocional são investimentos na relação 

que se traduzem na “riqueza” da mesma, promovendo o seu desenvolvimento e sucesso 

(Feeney & Lemay, 2012), poderá colocar-se a seguinte hipótese: um depósito mais elevado 

de capital emocional irá associar-se a uma maior qualidade da relação (Hipótese 2).  

Tendo em conta o papel amortecedor do capital emocional perante as situações stressantes 

(Feeney & Lemay, 2012) e a importância dos processos diádicos adaptativos na superação 

das adversidades externas da COVID-19 (Pietromonaco & Overall, 2021a), poderá esperar-

se que o capital emocional atuará como um moderador da relação entre a gestão do espaço 

físico (Hipótese 3a) e psicológico no confinamento (Hipótese 3b) e a qualidade da relação 

(Hipótese 3), isto é, quanto maior o depósito de capital emocional maior o agrado na partilha 

do espaço físico e menor o impacto dos desafios na partilha do espaço físico e das 

dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico na qualidade da relação. 

Por fim, sabendo que a tipologia da casa  foi associada à satisfação marital no 

confinamento (Fernandes et al., 2021), com um caráter exploratório, irá testar-se o efeito 

direto do rácio entre o agregado familiar e a tipologia da casa (i.e., a relação entre o número 

de pessoas do agregado familiar e o número de quartos da casa) e a qualidade da relação, 

podendo colocar-se a seguinte hipótese: um valor mais baixo do rácio, ou seja, mais 

habitabilidade da casa, estará associado a uma melhor qualidade da relação (hipótese 4). 

Adicionalmente, será também analisado o possível efeito moderador do rácio na associação 

entre a gestão do espaço físico (hipótese 5a) e psicológico no confinamento (hipótese 5b) e 

a qualidade da relação (hipótese 5), esperando-se que quanto menor o rácio, maior o agrado 

na partilha do espaço físico e menor o impacto dos desafios na partilha do espaço físico e 

das dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico na qualidade da relação. 

 

 

Método 

 

 

1. Participantes 

 

Os critérios de inclusão do presente estudo consistiram em ter entre 18 e 45 anos, estar 

numa relação romântica e coabitar com o companheiro. A amostra é constituída por 155 

participantes, 115 do sexo feminino e 40 do sexo masculino, com idades compreendidas 
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entre os 21 e os 54 anos (M = 33.40, DP = 8.07). Acima dos 45 anos, mantiveram-se 5 

participantes, com o máximo de 54 anos, para garantir o poder estatístico. Todos os 

participantes estão numa relação romântica e coabitam com o parceiro romântico. Quanto à 

orientação sexual, 2 participantes são homossexuais, sendo os restantes heterossexuais. 

Destes, 76 estão casados, 47 solteiros, 31 em união de facto e 1 divorciado. A duração da 

relação romântica varia de 2 meses e 34 anos (M = 134.79, DP = 93.88) e a duração da 

coabitação varia também entre os 2 meses e 34 anos (M = 92.35, DP = 82.56). Cerca de 

metade dos participantes (n = 81) tem filhos até um máximo de 4 filhos (M = 1.57 e o DP = 

.77), com idades compreendidas entre os 2 meses e os 34 anos. O agregado familiar é 

constituído, no máximo, por 7 pessoas, com 1 a 5 adultos, 1 a 3 crianças e 1 adolescente (M 

= 2.81, DP = 1.17) e a tipologia da casa varia entre um T1 e um T6. Quanto à situação 

profissional durante o confinamento, 55.5% dos participantes estavam empregados com 

exercício ativo no local de trabalho, 29% em teletrabalho, 0.6% empregados em casa em 

situação de apoio aos filhos, entre outros (e.g., layoff, desempregado). Finalmente, durante 

os períodos de confinamento, 61.9% dos participantes tinham um local em casa onde podiam 

trabalhar sozinhos, 18.1% não tinham e a 20% não se aplicava. Além disto, 47.7% dos 

participantes tinham um local da casa onde partilhavam o espaço de trabalho com o 

companheiro, 23.9% não tinham e a 28.4% não se aplicava. 

 

 

2. Instrumentos 

 

2.1. Questionário Sociodemográfico 

No que concerne às caraterísticas sociodemográficas, os participantes referiram o seu 

sexo, idade, nacionalidade, anos de escolaridade, concelho de residência e estado civil. 

Adicionalmente, indicaram alguns dados relativos às áreas conjugal, familiar, profissional e 

em relação à COVID-19. 

 

2.2. Gestão do Espaço Físico 

Dado que não foram encontrados instrumentos que avaliassem o construto da gestão do 

espaço físico, procedeu-se à construção da escala da gestão do espaço físico na qual os itens 

traduzem o agrado e os desafios na partilha do espaço físico com o companheiro no 

confinamento. Este racional vai de encontro aos estudos encontrados que indicam que o 
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confinamento pode ter sido uma oportunidade para os casais estarem mais tempo juntos e 

fortalecerem a sua relação (Pietromonaco, 2020). Não obstante, pode também ter-se revelado 

um desafio para os casais perante a constante proximidade física (Pappas, 2020b) e o 

esbatimento de fronteiras dentro de casa (Riva & Wiederhold, 2020). Assim, a gestão do 

espaço físico mede duas dimensões através de 10 itens, o agrado na partilha do espaço físico 

nos períodos de confinamento, através de 5 itens (e.g., “Foi bom partilhar o espaço da casa 

com o/a meu/minha companheiro/a”; “Estarmos mais tempo em casa permitiu-nos fazer 

mais coisas em conjunto (ex.: cozinhar, conversar, fazer as refeições em conjunto) e isso foi 

bom”), e os desafios sentidos na partilha do espaço físico nos períodos de confinamento, 

através de 5 itens (e.g., “Senti falta do meu espaço em casa”; “A partilha do espaço da casa 

levou a um aumento dos conflitos/discussões”). Todos os itens foram avaliados numa escala 

de Likert que varia entre 1 (Nada) a 7 (Muito). A consistência interna de ambas as dimensões 

é boa (Agrado na Partilha do Espaço α = .84; Desafios na Partilha do Espaço α = .88). O 

procedimento de validação deste instrumento encontra-se descrito abaixo na análise dos 

dados. 

 

2.3. Gestão do Espaço Psicológico 

Este é também um instrumento original por não ter sido encontrado nenhum que medisse 

este construto. Os itens formulados refletem, por um lado, a procura de proximidade 

emocional com o companheiro romântico no confinamento e, simultaneamente, a procura 

de distanciamento, independência do companheiro no confinamento. Este racional vai de 

encontro à definição de Christensen e Shenk (1991) que refere que a gestão do espaço 

psicológico está relacionada com a proximidade e dependência e a autonomia e 

independência.  

O instrumento da gestão do espaço psicológico mede apenas uma dimensão, as 

dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico, através de 9 itens nos quais os 

participantes indicam, a partir de um balanço dos períodos de confinamento, em que medida 

desejariam ter tido mais, por exemplo, “Proximidade afetiva com o/a companheiro/a”, 

“Distância afetiva do/a companheiro/a”. Os itens foram respondidos numa escala de Likert 

que varia entre 1 (Nada) e 7 (Muito). O valor do alfa de Cronbach, neste estudo, revela uma 

adequada consistência interna (α = .92). O procedimento de validação deste instrumento está 

descrito abaixo na análise dos dados. 
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2.4. Capital Emocional  

O capital emocional foi medido através do instrumento Capital Emocional Crónico de 

Brooke Feeney e Edward Lemay (2012) traduzido para a língua portuguesa, por não ter sido 

encontrada uma adaptação deste instrumento de medida para a população portuguesa. Este 

mede a frequência de comportamentos afetivos positivos do companheiro no último mês, 

através de 11 itens (e.g., “Elogia-me”; “Faz-me rir”; “Dá-me um carinho quando me 

aproximo dele/a”), com uma escala de Likert que varia entre 0 (Nunca), 3 a 4 (Às Vezes) e 7 

(Muitas Vezes). A instrução original deste instrumento foi alterada para os participantes 

pensarem no comportamento habitual do companheiro, de modo a adequar-se aos objetivos 

do presente estudo. O valor do alfa de Cronbach deste instrumento revela uma adequada 

consistência interna neste estudo (α = .93). 

 

2.5. Qualidade da Relação 

O conceito de qualidade da relação foi operacionalizado através da tradução e versão 

para investigação de Matias e Ferreira (2019) do instrumento Índice da Qualidade do 

Casamento de Robert Norton (1983). Este mede a perceção global do indivíduo acerca da 

qualidade da sua relação romântica, através de 5 itens (e.g., “Temos uma boa relação”; “A 

minha relação com o/a meu/minha companheiro/a faz-me feliz”; “Sinto-me como parte de 

uma equipa com o/a meu/minha companheiro/a”) avaliados numa escala de Likert que varia 

entre 1 (Discordo Totalmente) e 7 (Concordo Totalmente), e, um sexto item, que avalia o 

grau de felicidade do indivíduo na sua relação numa escala de Likert que varia entre 1 (Muito 

Baixo) e 10 (Muito Elevado). O valor do alfa de Cronbach deste instrumento, neste estudo, 

revela uma adequada consistência interna (α = .96). 

 

 

3. Procedimentos 

 

Este estudo obteve o parecer favorável da Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação da Universidade do Porto (Ref.ª 2021/02-08) e o consentimento dos 

autores dos instrumentos de medida utilizados. O processo de recolha dos dados ocorreu no 

mês de março do presente ano através de um questionário online, elaborado na plataforma 

Inquéritos UP. A sua divulgação realizou-se, essencialmente, através das redes sociais (i.e., 

Facebook e Instragram) e da partilha com familiares, amigos e conhecidos, que, por sua vez, 
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enviaram o mesmo a outros indivíduos, o que denota um processo de amostragem não 

probabilístico por conveniência e pelo método bola de neve. Previamente ao preenchimento 

do questionário, os participantes acediam a uma breve introdução sobre os objetivos do 

estudo, eram informados acerca dos critérios de inclusão, do caráter anónimo, confidencial 

e voluntário do mesmo, sendo apresentado o consentimento informado. 

 

 

4. Análise dos Dados 

 

Procedeu-se à realização de alguns procedimentos preliminares de análise dos dados. A 

distribuição normal foi verificada em todas as variáveis, através da análise dos valores 

absolutos da assimetria e da curtose (Kline, 2005). Alguns erros de digitação verificados 

através das tabelas de frequências foram corrigidos. Não foram identificados outliers 

multivariados, analisados através da distância quadrada de Mahalanobis. Encontraram-se 

dois participantes com dados omissos que foram removidos por não responderem aos 

instrumentos utilizados neste estudo. 

Para validar o instrumento da gestão do espaço físico e psicológico e a aceder à sua 

estrutura fatorial, realizou-se a Análise em Componentes Principais (ACP), com rotação 

ortogonal (varimax), no programa IBM SPSS Statistics 27.  

Na ACP da gestão do espaço físico, o teste de esfericidade de Bartlett apresenta um valor 

de 761.42 (p<.001), o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) o valor de .86, o que demonstra 

uma excelente adequação da matriz dos dados a procedimentos de análise fatorial 

(Hutcheson & Sofroniou, 1999). Surgiu uma solução fatorial com 2 componentes, com um 

valor próprio maior que 1 (Patil et al., 2008), que explicam 65.19% da variância total. A 

primeira componente explica 45.06% e a segunda componente explica 20.13%. As 

comunalidades variaram entre o valor de .454 e o de .767. As saturações fatoriais dos itens 

na respetiva componente podem ser observadas na Tabela 1 (Anexos). 

Na ACP da gestão do espaço psicológico, o teste de esfericidade de Bartlett apresenta um 

valor de 906.90 (p<.001), o teste de KMO o valor de .89, o que demonstra novamente uma 

boa adequação da matriz dos dados a procedimentos de análise fatorial (Hutcheson & 

Sofroniou, 1999). Surgiu uma solução fatorial com apenas 1 componente, com um valor 

próprio maior que 1 (Patil et al., 2008), que explica 60.30% da variância total. As 
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comunalidades variaram entre o valor de .646 e o de .885. As saturações fatoriais dos itens 

podem ser observadas na Tabela 2 (Anexos). 

Para responder às hipóteses de investigação, recorreu-se à Análise de Pistas, 

desenvolvida por Sewal em 1934 (Marôco, 2014), através de dois modelos apresentados 

abaixo. Foi utilizado o programa IBM SPSS Amos 27 Graphics. A análise dos efeitos de 

moderação realizou-se com as variáveis centradas para reduzir os efeitos de 

multicolinearidade. Foram considerados estatisticamente significativos os valores com 

p<.05 (Marôco, 2014). Nestes modelos de moderação, foram utilizadas duas variáveis de 

controlo, o sexo e a duração da relação, dado que na literatura estas variáveis surgem como 

preditoras da qualidade da relação (Holman & Busby, 2011). Adicionalmente, foram 

definidas covariâncias entre as duas variáveis de controlo com as variáveis preditoras da 

gestão do espaço físico e psicológico e do capital emocional, para controlar os seus possíveis 

efeitos nestas variáveis.  

 

 

Resultados 

 

 

1. Estatísticas Descritivas 

 

Na tabela 3 exposta abaixo, apresentam-se as médias, os desvio-padrão e as correlações 

de Pearson entre as principais variáveis do estudo. Todas as correlações entre estas variáveis 

são significativas. Constata-se que a qualidade da relação está correlacionada positiva e 

moderadamente com o capital emocional e com o agrado na partilha do espaço físico no 

confinamento, negativa e moderadamente com os desafios na partilha do espaço físico no 

confinamento, e, por fim, apresenta uma correlação negativa baixa com as dificuldades 

sentidas na gestão do espaço psicológico no confinamento. Na Tabela 4 (Anexos), 

apresentam-se as correlações de Pearson entre diversas variáveis do questionário 

sociodemográfico (e.g., número de filhos) e as principais variáveis do estudo.  
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Tabela 3 

 

Estatísticas descritivas e correlações de Pearson 

 

 

 

2. Modelo da Gestão do Espaço Físico no Confinamento sobre a Qualidade da Relação, 

Moderado pelo Capital Emocional e pelo Rácio 

 

O modelo de pistas relativo aos efeitos diretos da gestão do espaço físico sobre a 

qualidade da relação, moderado pelo capital emocional e pelo rácio entre o agregado familiar 

e a tipologia da casa, utilizou como variáveis independentes ambas as dimensões da gestão 

do espaço físico (o agrado e os desafios na partilha do espaço físico no confinamento), o 

capital emocional e o rácio e como variável dependente a qualidade da relação. 

Adicionalmente, o capital emocional e o rácio foram também analisados como variáveis 

moderadoras. As variáveis do sexo e da duração da relação foram utilizadas como variáveis 

de controlo.  

O modelo apresenta valores adequados de ajustamento, ꭓ 2 = 44.110 , gl = 24 , ꭓ 2/gl = 

1.84 (bom ajustamento), CFI = .94 (bom ajustamento), RMSEA = .07 (ajustamento 

aceitável) (Marôco, 2014) e explica cerca de 55% (r2 = .55) da variância da qualidade da 

relação. O efeito direto do agrado na partilha do espaço físico no confinamento sobre a 

qualidade da relação é positivo e significativo ( = .217, Z = 3.796, p<.001). O efeito direto 

dos desafios na partilha do espaço físico no confinamento sobre a qualidade da relação é 

negativo e significativo ( = -.155, Z = -2.298, p = .022). A trajetória do capital emocional 

sobre a qualidade da relação é positiva e significativa ( = .367, Z = 5.235, p<.001). As 

Variável  M DP 1 2 3 4 5 

1. Qualidade da Relação 6.718 1.088 -     

2. Capital Emocional 4.725 1.110 .659** -    

3. Agrado na Partilha do 

Espaço Físico no 

Confinamento 

5.157 1.267 .565** .563** -   

4. Desafios na Partilha do 

Espaço Físico no 

Confinamento 

1.917 1.050 -.470** -.448** -.377** -  

5. Dificuldades Sentidas 

na Gestão do Espaço 

Psicológico no 

Confinamento 

2.663 1.353 -.386** -.377** -.334** .629** - 

** p < .01.         
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trajetórias do sexo, duração da relação e do rácio sobre a qualidade da relação verificaram-

se não significativas ( = -.063, Z = -.475, p = .635;  = .000, Z = -.021, p =.983;  = .312, 

Z = 1.794, p =.073; respetivamente). O efeito de moderação do capital emocional, na 

associação entre o agrado na partilha do espaço físico no confinamento e a qualidade da 

relação, revelou-se não significativo ( = -.076, Z= -1.668, p= .095). O efeito de moderação 

do capital emocional, na associação entre os desafios na partilha do espaço físico no 

confinamento e a qualidade da relação, demonstrou-se positivo e significativo ( = .132, Z 

= 2.351, p = .019), o que denota que quanto maior o depósito de capital emocional, menor é 

a associação entre os desafios na gestão do espaço físico no confinamento e a qualidade da 

relação. Este efeito de moderação foi detalhado com base em três valores de corte do capital 

emocional (M-DP = -1.068; M = 0; M+DP = 1.068), como ilustrado na Figura 2. No que 

toca ao rácio entre o agregado familiar e a tipologia da casa, verificou-se que o efeito de 

moderação do rácio na associação entre o agrado na partilha do espaço físico no 

confinamento e a qualidade da relação foi negativo e significativo ( = -.309, Z = -2.495, p 

= .013). Este efeito demonstra que quanto menor o valor do rácio entre o agregado familiar 

e a tipologia da casa, ou seja, maior a habitabilidade na casa (consoante o número de 

indivíduos que nela coabitam e o número de quartos existentes), maior é a relação entre o 

agrado na gestão do espaço físico no confinamento e a qualidade da relação. Detalhou-se 

novamente este efeito de moderação com base em três valores de corte do rácio (M-DP = -

0.361; M = 0; M+DP = 0.361), ilustrado na Figura 3. O efeito de moderação do rácio, na 

associação entre os desafios na gestão do espaço físico no confinamento e a qualidade da 

relação, revelou-se não significativo ( = -.181, Z = -1.034, p = .301). 
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Figura 2 

 

Efeito dos desafios da partilha do espaço físico no confinamento sobre a qualidade da relação em valores do 

capital emocional  

 

 

Nota. M-DP = -1.068; M = 0; M+DP = 1.068 

 

Figura 3 

 

Efeito do agrado na partilha do espaço físico no confinamento sobre a qualidade da relação em valores do 

rácio entre o agregado familiar e a tipologia da casa  

 

 

Nota. M-DP = -0.361; M = 0; M+DP = 0.361 
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3. Modelo da Gestão do Espaço Psicológico no Confinamento sobre a Qualidade da 

Relação, Moderado pelo Capital Emocional e pelo Rácio 

 

O modelo de pistas relativo aos efeitos diretos da gestão do espaço psicológico no 

confinamento sobre a qualidade da relação, moderado pelo capital emocional e o rácio entre 

o agregado familiar e a tipologia da casa, utilizou como variáveis independentes a única 

dimensão da gestão do espaço psicológico no confinamento as dificuldades sentidas na 

gestão do espaço psicológico no confinamento, o capital emocional e o rácio e como variável 

dependente a qualidade da relação. O capital emocional e o rácio foram também analisados 

como variáveis moderadoras. As variáveis do sexo e da duração da relação foram incluídas 

como variáveis de controlo.  

Verificou-se a adequação do ajustamento do modelo: ꭓ 2 = 16.513, gl = 11, ꭓ 2/gl = 1.50 

(bom ajustamento), CFI = .96 (ajustamento muito bom), RMSEA = .06 (ajustamento 

aceitável) (Marôco, 2014), sendo que o presente modelo explica cerca de 46% (r2=.46) da 

variância da qualidade da relação. 

O efeito direto das dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico no 

confinamento sobre a qualidade da relação foi negativo e significativo ( = -.142, Z = -2.795, 

p = .005). O efeito do capital emocional sobre a qualidade da relação verificou-se positivo e 

significativo ( = .545, Z = 8.447, p<.001). A trajetória do sexo sobre a qualidade da relação 

verificou-se não significativa ( = -.034, Z = -.232, p =.817), assim como o efeito da duração 

da relação ( = .000, Z = -.126, p =.899) e do rácio ( = .242, Z = 1.292, p = .196). O efeito 

de moderação do capital emocional, na associação entre as dificuldades sentidas na gestão 

do espaço psicológico no confinamento e a qualidade da relação, revelou-se positivo e 

significativo ( = .110, Z = 2.494, p = .013), o que significa que quanto maior o depósito de 

capital emocional, menor a relação entre as dificuldades sentidas na gestão do espaço 

psicológico no confinamento e a qualidade da relação. Este foi detalhado com base em três 

valores de corte do capital emocional (M-DP = -1.109; M = 0; M+DP = 1.109), como 

ilustrado na Figura 4. O efeito de moderação do rácio, na associação entre as dificuldades 

sentidas na gestão do espaço psicológico no confinamento e a qualidade da relação, revelou-

se não significativo ( = .242, Z = 1.292, p = .196). 
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Figura 4 

 

Efeito das dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico no confinamento sobre a qualidade da 

relação em valores do capital emocional 

 

 

Nota. M-DP = -1.109; M = 0; M+DP = 1.109 

 

 

Discussão 

 

 

O presente estudo tinha como objetivo compreender o impacto da gestão do espaço físico 

e psicológico, nos períodos de confinamento, e do capital emocional na qualidade das 

relações. Procurou-se ainda compreender o efeito do capital emocional na qualidade da 

relação e o seu efeito moderador na associação entre a gestão do espaço físico e psicológico 

no confinamento e a qualidade. Finalmente, testou-se o efeito direto do rácio entre o 

agregado familiar e a tipologia da casa na qualidade da relação e o seu efeito moderador na 

associação entre a gestão do espaço físico e psicológico no confinamento e a qualidade. Em 

todas as análises o sexo e a duração da relação foram introduzidas como variáveis de controlo 

na predição da qualidade da relação. 

No que diz respeito à hipótese 1, tanto os resultados do modelo da gestão do espaço físico 

(hipótese 1a) como os da gestão do espaço psicológico (hipótese 1b) sobre a qualidade da 

relação confirmaram esta hipótese. Os resultados da associação da gestão do espaço físico 

no confinamento com a qualidade da relação revelaram que, quanto maior o agrado dos 
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participantes na gestão do espaço físico nos períodos de confinamento, maior a sua perceção 

da qualidade da relação. Pelo contrário, quanto mais desafios sentidos na gestão do espaço 

físico nos períodos de confinamento, menor a qualidade percebida da relação. Estes 

resultados podem indicar que, o stress advindo da pandemia pode, por um lado, ter 

aproximado alguns casais e fortalecido a sua relação, mas, por outro, ter originado conflitos 

e criado distância noutros casais (Vowels et al., 2021), impactando a sua qualidade da 

relação. Adicionalmente, com base no modelo VSA adaptado à COVID-19 (Pietromonaco 

& Overall, 2021a), pode-se supor que os casais que possuíam mais vulnerabilidades 

individuais existentes e/ou contextuais pré-existentes podem ter enfrentado os períodos de 

confinamento com o companheiro reportando mais desafios na gestão do espaço e, 

consequentemente, uma menor qualidade da relação. Os casais que não detinham tantas 

vulnerabilidades ou que se empenharam em processos diádicos adaptativos podem ter 

superado os períodos de confinamento com o companheiro gerindo melhor o espaço físico 

da casa. 

A ligação entre a gestão do espaço psicológico e a qualidade da relação, indicou que os 

participantes que sentiram mais dificuldades na gestão do espaço psicológico no 

confinamento revelaram menor qualidade das suas relações. Estes dados parecem revelar 

que, nos períodos de confinamento, os casais podem ter experienciado tanto os aspetos 

positivos como negativos da pandemia. Isto é, se por um lado estarem mais tempo juntos 

pode ter proporcionado mais tempo para se aproximarem e sintonizarem emocionalmente, 

simultaneamente, podem ter sentido dificuldades em gerir o seu espaço psicológico, 

necessitando de alguma solitude. Esta ideia é corroborada pela solução encontrada na análise 

fatorial realizada para o instrumento da gestão do espaço psicológico, na qual se revela que 

a necessidade de proximidade com o parceiro poderá ter sido concomitante com a 

necessidade de solitude. Adicionalmente, estes dados parecem ir de encontro aos resultados 

encontrados por Vowels e colaboradores (2021) que constataram que a maioria dos seus 

entrevistados, nas primeiras semanas do confinamento com o parceiro romântico, 

apreciavam tanto ter mais tempo de qualidade com o companheiro, como sentiam 

dificuldades em partilhar o seu “espaço mental”, de modo a usufruírem de algum tempo para 

estarem sozinhos. Assim, os participantes aos quais foi mais difícil encontrar um equilíbrio 

entre a proximidade e a distância psicológica, sentiram mais impactos na qualidade da sua 

relação. 
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A hipótese 2 foi confirmada dado que se verificou que quanto maior a “bagagem” de 

capital emocional crónico dos participantes, maior a qualidade da relação reportada. Driver 

e Gottman (2004) revelaram que o afeto positivo ou o humor estava associado com a saúde 

das relações. No presente estudo, também se confirmou a associação entre as experiências 

positivas diárias direcionadas e/ou partilhadas com o companheiro e a qualidade da relação 

contribuindo, possivelmente, para a saúde futura da relação.  Salienta-se ainda que, embora 

este resultado já fosse esperado, revela-se interessante a importância do capital emocional 

crónico nos períodos de confinamento.  

Quanto à hipótese 3, verificou-se que, no modelo da gestão do espaço físico, o capital 

emocional atuou somente como variável moderadora das associações entre os desafios 

sentidos na gestão do espaço físico e a qualidade da relação, confirmando parcialmente a 

hipótese 3a. Além disto, verificou-se o efeito moderador do capital emocional na associação 

entre as dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico e a qualidade da relação, 

confirmando-se a hipótese 3b. Estes resultados confirmam as estratégias fornecidas pela 

Associação Americana de Psicologia (Pappas, 2020b) que indicam que, no contexto 

pandémico, os casais poderiam fortalecer a sua relação, por exemplo, através da adoção de 

interações positivas. Estas estratégias, refletem o conceito do capital emocional, no caso do 

presente estudo, avaliado na sua dimensão crónica, isto é mais permanente ao longo do 

tempo. Assim, neste estudo, constatou-se que perante o stressor da partilha do espaço com 

o companheiro no confinamento, quanto maior a quantidade de capital emocional 

acumulado, menor o impacto das dificuldades de gestão do espaço físico e psicológico no 

confinamento na perceção da qualidade das relações. 

Noutro estudo, verificou-se que os casais que lidaram eficazmente com a pandemia 

revelaram um aumento na satisfação com a sua relação (Williamson, 2020). Isto pode sugerir 

que os processos diádicos adaptativos durante a COVID-19 podem fortalecer as relações 

românticas (Pietromonaco & Overall, 2021b). O presente estudo, parece confirmar esta ideia 

de que os processos diádicos adaptativos, como o capital emocional, protegem e fortalecem 

as relações, contribuindo para a sua qualidade face a stressores como a pandemia. 

Finalmente, estes resultados podem sugerir que, ao longo do tempo, para a manutenção das 

relações perante as adversidades, os casais devem investir em processos diádicos adaptativos 

(Pietromonaco & Overall, 2021b), como o capital emocional, que os aproximam e criam um 

escudo protetor do casal contra ameaças externas amortecendo os seus efeitos. 
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No que concerne ao rácio entre o agregado familiar e a tipologia da casa, colocado neste 

estudo de modo exploratório no sentido de testar a sua relação com a qualidade da relação 

(hipótese 4) e o possível efeito moderador na ligação entre a gestão do espaço físico (hipótese 

5a) e psicológico no confinamento (hipótese 5b) e a qualidade da relação (hipótese 5). Esta 

variável embora não tenha apresentado relações diretas com a qualidade da relação, não se 

confirmando a hipótese 4, revelou-se significativa somente na interação entre o agrado na 

partilha do espaço físico no confinamento e a qualidade da relação. Assim, confirma-se 

parcialmente a hipótese 5a e não se confirma a hipótese 5b. Ao analisar este resultado, 

compreende-se que quanto maior a habitabilidade da casa, maior a relação entre o agrado na 

partilha do espaço físico no confinamento e a qualidade da relação. Estes dados parecem 

significar que o rácio intensifica a relação entre o agrado na partilha do espaço físico no 

confinamento e a qualidade da relação. Isto sugere que esta variável embora não permita 

atenuar os efeitos desafiantes da gestão do espaço físico permite potenciar os efeitos 

positivos desta gestão. 

No seu estudo, Vowels e colaboradores sugeriram que o planeamento de horários e 

rotinas e uma boa divisão do espaço (e.g., laboral e familiar) ajudaram muitos casais a gerir 

o espaço no confinamento. Tal como proposto por Vowels e colaboradores, estas variáveis 

adicionais poderiam ser importantes nos modelos testados.  No presente estudo, podia-se ter 

controlado a variável da detenção de um espaço para trabalhar sozinho no confinamento, 

que revela uma associação significativa e negativa com os desafios na partilha do espaço 

físico (r2 = -.210) (Tabela 4, Anexos), controlando assim a possibilidade da divisão do 

espaço no confinamento estar associada à gestão do espaço e à qualidade das relações. 

As variáveis do sexo e da duração da relação, que foram utilizadas como variáveis de 

controlo, estas não revelaram associações significativas com a qualidade da relação nos 

modelos testados. Quanto à variável do sexo, considera-se que esta poderá não se ter 

verificado preditora da qualidade da relação, dado que, noutros estudos, as diferenças na 

satisfação com a relação baseadas no sexo deviam-se, sobretudo, aos papéis de género. 

Atualmente, devido às mudanças nos papéis de género como a divisão do trabalho doméstico 

e da responsabilidade com os cuidados dos filhos (Sayer, 2005) e a entrada da mulher no 

mercado de trabalho (Juhn & Potter, 2006), pode justificar-se não terem sido encontradas 

diferenças de género na qualidade das relações.  

No que toca à duração da relação, na literatura, a duração da relação e a satisfação 

conjugal têm sido associadas (Holman & Busby, 2011), revelando-se uma tendência para a 
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diminuição da satisfação com o aumento da duração da relação (Kurdek, 2008). Neste 

estudo, o efeito da duração da relação na qualidade não se revelou significativo. Não 

obstante, no que toca à duração da coabitação, observou-se que a correlação entre a duração 

da coabitação e a qualidade da relação foi negativa e significativa (r2 =-.197), como se pode 

ver na Tabela 4 (Anexos) revelando um aspeto curioso no âmbito deste trabalho.  

Esta investigação possui alguns contributos importantes. Em primeiro lugar, contribui 

para a investigação neste domínio recente que é a COVID-19, fornecendo informação sobre 

a vivência e o impacto dos períodos de confinamento nos casais, tendo os participantes 

respondido ao questionário ainda durante o segundo período de confinamento em Portugal, 

o que fornece uma perspetiva desta vivência enquanto esta estava a decorrer. Além disto, 

este estudo colmata algumas lacunas encontradas na literatura como a inexistência de 

estudos que analisassem a gestão do espaço físico e psicológico no confinamento na 

qualidade das relações de intimidade. Adicionalmente, o facto de estudar o capital emocional 

enquanto processo diádico adaptativo que pode ajudar os casais a ultrapassar as adversidades 

como a COVID-19. Finalmente, a construção do instrumento da gestão do espaço físico e 

psicológico no confinamento que abriu portas para a análise destes construtos, aparentando 

ter ido ao encontro da vivência dos participantes neste contexto.  

Apesar dos seus contributos, o presente estudo possui algumas limitações que devem ser 

consideradas. Em primeiro lugar, salienta-se o facto de a maioria dos participantes ser do 

sexo feminino, o que pode limitar a generalização dos resultados. Em segundo lugar, a 

dificuldade em estabelecer relações causais devido ao desenho transversal do estudo. Além 

disto, é importante referir que o instrumento da gestão do espaço físico e psicológico no 

confinamento é um instrumento original que foi utilizado com base numa primeira análise 

exploratória do mesmo, sendo necessária a sua validação em estudos independentes. Por fim, 

este estudo adotou uma perspetiva individual pelo que, tendo em conta a influência de um 

parceiro sobre o outro, seria interessante realizar um estudo tendo como unidade de análise 

a díade, obtendo a perspetiva de ambos os membros do casal face a este fenómeno recente. 

Assim, em estudos futuros, seria interessante realizar uma investigação diádica para 

compreender se os resultados obtidos neste estudo refletem a perspetiva de ambos os 

membros do casal, bem como para verificar se os impactos na qualidade das relações aqui 

constatados se mantiveram posteriormente ao confinamento e à pandemia.  

Concluindo, este estudo demonstrou que os desafios na gestão do espaço físico e as 

dificuldades sentidas na gestão do espaço psicológico no confinamento afetaram a qualidade 
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das relações românticas. Contudo, também revelou o importante papel dos processos 

diádicos adaptativos como o capital emocional na superação das adversidades em conjunto, 

contribuindo para a qualidade das relações. Assim, este estudo mostra a importância dos 

pequenos momentos diários positivos diádicos para fortalecer e proteger as relações de 

intimidade face aos múltiplos stressores que os casais poderão enfrentar ao longo do tempo. 
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ANEXOS 

 

 

Tabela 1 

 

Saturações fatoriais da ACP da gestão do espaço físico no confinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão do Espaço Físico no Confinamento Saturações Fatoriais 

1 2 

Componente 1: Desafios na Partilha do Espaço Físico no 

Confinamento 

  

7. A partilha do espaço da casa levou a um aumento dos 

conflitos/discussões 

.865 -.139 

6. Senti-me a sufocar por estar tanto tempo com o/a 

meu/minha companheiro/a em casa 

.848 -.117 

5. A partilha do espaço da casa criou dificuldades na 

nossa relação 

.839 -.146 

9. Estarmos mais tempo em casa levou a um aumento da 

tensão conjugal 

.821 -.208 

2. Senti falta do meu espaço em casa .660 -.153 

Componente 2: Agrado na Partilha do Espaço Físico no 

Confinamento 

  

4. Estarmos mais tempo em casa permitiu-nos fazer mais 

coisas em conjunto (ex.: cozinhar, conversar, fazer as 

refeições em conjunto) e isso foi bom 

-.081 .869 

10. Estarmos mais tempo em casa permitiu-nos dar um 

melhor apoio um ao outro 

-.211 .816 

3. A partilha do espaço da casa aproximou-nos enquanto 

casal 

-.175 .797 

8. Estarmos mais tempo em casa permitiu-nos distribuir 

melhor as tarefas domésticas 

-.041 .673 

1. Foi bom partilhar o espaço da casa com o/a 

meu/minha companheiro/a 

-.316 .651 
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Tabela 2 

 

Saturações fatoriais da ACP da gestão do espaço psicológico no confinamento 

Gestão do Espaço Psicológico no Confinamento Saturações Fatoriais 

1 

Componente 1: Dificuldades Sentidas na Gestão do Espaço 

Psicológico no Confinamento 

 

7. Liberdade para ser eu próprio/a .885 

6. Aprovação do/a companheiro/a .841 

5. Espaço psicológico para ser eu próprio/a .819 

2. Privacidade .789 

1. Proximidade afetiva com o/a companheiro/a .776 

8. Sintonia emocional com o/a companheiro/a .776 

9. Independência do/a companheiro/a .761 

3. Solitude (querer estar só comigo próprio/a) .665 

4. Distância afetiva do/a companheiro/a .646 
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Tabela 4 

 

Correlações de Pearson 

 


