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TEMA 1 Métodos de apoio à decisão

Todos estes métodos proporcionais visam uma ponderação da eleição, favorecendo  
ligeiramente os partidos maiores, como é o caso do método de Hondt, os partidos 
médios ou até mesmo os pequenos partidos, como é o caso do método de Sainte-
-Laguë. Visam garantir que os órgãos colegiais diretamente eleitos por sufrágio uni-
versal espelhem na sua composição as várias forças políticas com peso na sociedade, 
procurando assegurar-se uma relativa equivalência entre a percentagem de votos e a 
de mandatos efetivamente obtidos.

No entanto, os desvios à proporcionalidade devem-se também a outros fatores, 
como, por exemplo, a divisão do território eleitoral, o tamanho dos círculos eleitorais e 
o número de mandatos que lhes cabem. 

Em Portugal, os deputados de Assembleia da República são eleitos por distritos a 
partir da aplicação do método de Hondt aos resultados das eleições legislativas. 

Vejamos um exemplo real da aplicação deste método.

INVESTIGUE
O que são orgãos colegiais?
Identifique os existentes 
na sua escola.

Eleitor Aquele que pode votar, 
isto é, que está inscrito nos 
cadernos eleitorais.

Votante Aquele que exerce o 
seu direito de voto.

Exemplo 11

Na tabela que se segue encontram-se os resultados das Eleições Legislativas de 
2011 no distrito de Setúbal.

Concorrentes Número
de votos

Mandatos
atribuídos

PS 114 358 5

PPD/PSD 105 965 5

PCP-PEV 182 816 4

CDS-PP 150 660 2

BE 129 620 1

PAN 116 197 0

PCTP/MRPP 116 109 0

MEP 111 779 0

MPT 111 649 0

PNR 111 581 0

PPV 111 184 0

PTP 111 126 0

PPM 111 833 0

PND 111 646 0

POUS 111 304 0

Em branco 110 742

Nulos 115 818

Votantes 421 387

Abstenções 1290 746

Inscritos 712 133

Total de mandatos 17

Fonte: DGAI

A utilização da folha de cálculo e do método de Hondt permite obter o 
número de mandatos por partido/coligação que constam na tabela anterior, 
sabendo apenas o número de votos de cada partido/coligação e o número 
total de mandatos.
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