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1. No dia 27 de Setembro de 2009, realizaram-se, em Portugal, eleições para a Assembleia da República. 

Na Tabela 1, estão indicados o número de votos validamente expressos e o número de mandatos distribuídos 
pelo método de Hondt, obtidos num certo círculo eleitoral por cada um dos cinco partidos mais votados nas 
referidas eleições. Os votos em branco ou nulos não foram considerados como votos validamente expressos.

Tabela 1

Partido A B C D E

Número
de votos 80 676 74 745 28 867 13 971 6148

Número 
de mandatos 4 4 1 0 0

1.1. O presidente do Partido C considera que o resultado da distribuição dos nove mandatos se alteraria 
caso o seu partido se tivesse coligado ou com o Partido D ou com o Partido E.

Admita que, em cada uma dessas coligações, o número de votos obtido pela coligação era igual à 
soma dos números de votos validamente expressos nos partidos que formavam a coligação, e que o 
número de votos dos outros partidos não sofria alteração.

Averigúe se existe fundamento na consideração do presidente do Partido C, aplicando o método de 
Hondt nos dois casos: C coligado com D e C coligado com E.

Apresente os quocientes do método de Hondt arredondados com uma casa decimal.

1.2. Um comentador televisivo afirma que a distribuição de mandatos que consta da Tabela 1 seria 
diferente se os nove mandatos fossem distribuídos pelo método de Webster.

Segundo o método de Webster, a distribuição de mandatos faz-se da forma seguinte:

•  calcula-se o divisor padrão, dividindo-se o número total de votos pelo número total de mandatos;

•  calcula-se a quota padrão para cada um dos partidos, dividindo-se o número de votos de cada 
partido pelo divisor padrão;

•  se a parte decimal da quota padrão for menor que 0,5 , atribui-se a cada partido uma quota 
arredondada igual ao maior número inteiro menor que a quota padrão (por exemplo, se a quota 
padrão for igual a 6,452, a quota arredondada é 6); se a parte decimal da quota padrão for maior 
que ou igual a 0,5, atribui-se a cada partido uma quota arredondada igual ao resultado da adição de 
1 com o maior número inteiro menor que a quota padrão (por exemplo, se a quota padrão for igual 
a  6,501,  a quota arredondada é 7);

•  caso a soma das quotas padrão arredondadas seja igual à soma dos mandatos a distribuir, o 
método dá-se por finalizado, e assume-se que o número de mandatos para cada partido é igual 
à quota padrão arredondada; caso a soma das quotas padrão arredondadas seja diferente do 
número de mandatos a distribuir, é necessário encontrar um divisor modificado, substituto do divisor 
padrão, de modo a calcular a quota modificada de cada partido;

•  repetem-se as três etapas anteriores até se obter a soma das quotas padrão modificadas igual ao 
número de mandatos a distribuir.

Mostre que o comentador televisivo tem razão, aplicando o método de Webster.

Apresente o divisor padrão e as quotas padrão arredondadas com três casas decimais.



1.1
Para a análise da situação descrita fez-se a distribuição dos mandatos com as hipóteses de 

coligação descritas:

Coligação C+D

Número de votos da eventual coligação: 28 867 + 13 971 = 42 838

Coligação C+E

Número de votos da eventual coligação: 28 867 + 6 148 = 35 015

Da análise dos quadros anteriores podemos concluir que o presidente do Partido C tem razão 

relativamente à eventual coligação com o partido D, mas não relativamente à coligação com 

o partido E. Caso os Partidos C e D tivessem concorrido coligados teriam conseguido mais 

um mandado (com prejuízo do Partido B). Quanto a uma coligação entre os partidos C e D, 

esta apenas conseguiria eleger um mandato, ou seja, o mesmo que o partido C elegeu sem 

qualquer coligação.

Partidos A B C+D E
Número de votos: 80676 74745 42838 6148
Dividir por:

1 80676,0 74745,0 42838,0 6148,0
2 40338,0 37372,5 21419,0 3074,0
3 26892,0 24915,0 14279,3 2049,3
4 20169,0 18686,3 10709,5 1537,0
5 16135,2 14949,0 8567,6 1229,6

Número de mandatos: 4 3 2 0

Partidos A B C+E D
Número de votos: 80676 74745 35015 13971
Dividir por:

1 80676,0 74745,0 35015,0 13971,0
2 40338,0 37372,5 17507,5 6985,5
3 26892,0 24915,0 11671,7 4657,0
4 20169,0 18686,3 8753,8 3492,8
5 16135,2 14949,0 7003,0 2794,2

Número de mandatos: 4 4 1 0



1.2
Procede-se de seguida à aplicação do método de Webster:

Número total de votos: 80 676 + 74 745 + 28 867 + 13 971 + 6 148 = 204 407

Número total de mandatos: 4 + 4 + 1 = 9

Divisor padrão: 204407
9

≈22711,889

Da análise da tabela anterior podemos concluir que o comentador televisivo tem razão. A 

aplicação do método de Webster resultaria na atribuição de um mandato ao Partido D e de 

menos um mandato atribuído ao Partido B, quando comparado com a aplicação do método 

de Hondt.

Os restantes partidos obtêm igual número de mandatos por qualquer um dos dois métodos 

em análise.

Partidos A B C D E
Número de votos: 80676 74745 28867 13971 6148
Quota padrão: 3,552 3,291 1,271 0,615 0,271
Quota arredondada: 4 3 1 1 0
Número de mandatos: 4 3 1 1 0




