
1. Nos processos eleitorais, a conversão do número de votos em mandatos pode ser feita utilizando

métodos diferentes.

Segundo o método de Hamilton, a distribuição dos mandatos pelas listas concorrentes faz-se da seguinte

forma:

• calcula-se o divisor padrão (DP), dividindo o número total de votos pelo número de mandatos da

Assembleia de Freguesia;

• calcula-se a quota padrão (QP) para cada um dos concorrentes, dividindo o número de votos de cada

concorrente pelo divisor padrão;

• atribui-se a cada concorrente um número de mandatos igual à parte inteira da quota padrão;

• caso ainda restem mandatos para distribuir, ordenam-se, por ordem decrescente, as partes decimais

das várias quotas padrão e atribuem-se os mandatos que restam (um para cada concorrente) aos

concorrentes cujas quotas padrão tenham partes decimais maiores;

• na atribuição do último mandato, se houver dois concorrentes com quotas padrão que apresentem a

mesma parte decimal, atribui-se o último mandato ao concorrente com menor número de mandatos.

Em 25 de Novembro de 2007, ocorreram as eleições para a Assembleia de Freguesia de Monte da

Azinha. Para o preenchimento dos nove lugares da referida Assembleia, concorreram cinco partidos, em

listas separadas. Cada lugar corresponde a um mandato. Após o apuramento geral, os resultados foram

os seguintes.

O António é um habitante dessa freguesia. Ele afirma que, no apuramento dos lugares a atribuir a cada

partido, o resultado da distribuição dos nove lugares pelas listas concorrentes é o mesmo, quer se aplique

o método de Hondt, quer se aplique o método de Hamilton.

Mostre que o António tem razão.

Na sua resposta deve:

• apresentar a distribuição dos 9 lugares aplicando o método de Hondt;

• apresentar a distribuição dos 9 lugares aplicando o método de Hamilton;

• apresentar a conclusão.

Partido Número de votos

A 454

B 438

C 49

D 463

E 29
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1.  

1.1. Distribuição dos 9 mandatos aplicando o método de Hondt: 

  

Partidos 

  

A B C D E 

  Votos 
454 438 49 463 29 

Divisores   

1 454 438 49 463 29 

2 227 219 24.5 231.5 14.5 

3 151.33 146 16.33 154.33 9.67 

4 113.5 109.5 12.25 115.75 7.25 

 

Por observação da tabela podemos concluir que os partidos A, B e D conquistam 3 mandatos 

cada. 

 

Distribuição dos 9 mandatos aplicando o método de Hamilton: 

- Cálculo do Divisor Padrão: 

Número total de votos

Número de mandatos
= 454 + 438 + 49 + 463 + 29

9 = 1433
9 ≈ 159,22     (2 �. �. ) 

 

Partido 
Número 

de votos 

Quota 

Padrão 

Parte 

Inteira 

Ordenação das partes 

decimais por ordem 

decrescente 

Mandatos a 

acrescentar 

Total de man-

datos 

A 454 2.85 2 2º 1 3 

B 438 2.75 2 3º 1 3 

C 49 0.31 0 4º   0 

D 463 2.91 2 1º 1 3 

E 29 0.18 0 5º   0 

Total 1433 ----  6  ---- 3 9 

 

R.:  Com o método de Hamilton a distribuição dos mandatos pelas listas concorrentes de facto 

coincide com a distribuição produzida pelo método de Hondt. Os partidos A, B e D conquistam 

em ambos os casos três mandatos cada. 

 

 


