
1. No dia 11 de Outubro de 2009, realizaram-se, em Portugal, eleições autárquicas.

O território de um concelho constitui um único círculo eleitoral, para efeito de eleição dos órgãos

autárquicos. 

No círculo eleitoral de um dado concelho, concorreram à Câmara Municipal os partidos que constam na

Tabela 1. Após o apuramento geral, os partidos concorrentes foram ordenados por número de votos

obtidos, para se distribuírem os 7 mandatos correspondentes aos 7 vereadores a eleger.

Tabela 1

A actual lei eleitoral prevê que a distribuição de mandatos seja feita, de forma proporcional, pelo método

de Hondt. 

Alguns movimentos partidários defendem que a distribuição de mandatos, para cada círculo eleitoral,

deveria ser feita de forma directamente proporcional ao respectivo número de votos, com

arredondamento às unidades. Por exemplo, ao partido B deveriam ser atribuídos 2 mandatos, uma 

vez que .

Verifique se os resultados deste concelho se modificariam com a aprovação da alteração à lei eleitoral

proposta por esses movimentos partidários.

Na sua resposta, deve:

• distribuir os 7 mandatos destinados à vereação da Câmara Municipal do concelho pelos partidos

constantes na tabela, utilizando o método de Hondt;

• distribuir os 7 mandatos destinados à vereação da Câmara Municipal do concelho pelos partidos

constantes na tabela, de forma directamente proporcional ao respectivo número de votos;

• concluir a partir da comparação entre os dois resultados.
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Partidos Número de votos

A 7744

B 4918

C 1666

D 1572

E 308
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1. Para a eleição considerada, o quadro da distribuição de votos pelos partidos a partir do qual se
apresentam os cálculos necessários (divisões por 1, 2, 3, ...) para atribuição de mandatos pelo
método de Hondt

Partidos A B C D E Total de votantes
Votos 7744 4918 1666 1572 308 6208

dividir por
1 7744.0 4918.0 1666.0 1572 308
2 3872.0 2459.0 833.0 786
3 2581.3 1639.3 555.3 524
4 1936.0 1229.5 416.5 393
5 1548.8 983.6

Da aplicação do método Hondt resultam: 4 vereadores para o partido A, 2 vereadores para o partido
B, 1 vereador para o partido C e nenhum para cada um dos restantes.

Pelo método alternativo que alguns movimentos poĺıticos defendem , calcularam-se os mandatos de
cada partido, assim:

Partidos A B C D E

Cálculos
7744× 7

16208
' 3.3

4918× 7
16208

' 2.1
1666× 7

16208
' .7

1572× 7
16208

' .7
308× 7
16208

' .1

Vereadores 3 2 1 1 0

 Se houvesse alteração à lei eleitoral, os partidos B e C manteriam os mandatos atribúıdos pelo
 método de Hondt (2 e 1, respectivamente). O partido A perderia um mandato (passando de 4 para
 3), enquanto que o partido D que pelo método de Hondt não tem qualquer lugar passaria a ter pelo
 novo método um vereador.
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