
3. Procedimentos eleitorais

Existem dois tipos de procedimento eleitorais,
ou de tipo eleitoral: os procedimentos de apre-
ciação absoluta (é atribúıda uma classificação
– nota de uma disciplina, provas de ginástica,
certo tipo de concursos públicos, ...) e os pro-
cedimentos e de apreciação relativa que têm
como objectivo ordenar “candidatos”. É sobre
estes segundo tipo de procedimentos que nos
vamos debruçar.

Exemplos de procedimentos eleitorais de apreciação rel-

ativa.

• Eleição do Presidente da República.

• Contratação de um funcionário para a Adminis-

tração Pública.

• Campeonato do mundo de Fórmula 1.

• Festival Eurovisão da Canção.



Métodos maioritários.

1. Voto plural – Cada eleitor escolhe um candidato.

O vencedor é o candidato que obtém mais votos.

2. Voto antiplural – Cada eleitor rejeita um can-

didato. O vencedor é o candidato menos rejeitado.

[Nota: Estes métodos ignoram completamente a

opinião que cada eleitor faz sobre os outros can-

didatos.]

3. Voto maioritário a duas voltas – Cada eleitor

escolhe um candidato. Se um candidato obtém

mais do que metade dos votos (maioria absoluta)

é declarado vencedor. Caso contrário efectua-se

uma segunda volta entre os dois candidatos mais

votados.



4. Método Run-off – Decorre em várias voltas. Em

cada volta são eliminados os candidatos que não ob-

tiverem votos e o candidato menos votado de entre

os restantes até algum candidato obter maioria ab-

soluta. Poderá ser necessário efectuar desempates

em alguma das fases.

5. Método de Condorcet – Fazem-se comparações

entre todos os pares de candidatos. O vencedor

de Condorcet é o candidato que ganhar todas as

comparações.

Generalização – Se não existir vencedor de Con-

dorcet, pode-se atribuir pontos ao vencedor de cada

“duelo”. Por exemplo 2 pontos por vitória e 1 por

empate. O vencedor é o candidato que obtiver mais

pontos.



Método de aprovação

• Cada eleitor escolhe o número de candidatos que

quiser (pelo menos um e não todos) sem os distin-

guir.

Exemplo. Verificação de pré-requisitos de candidatos

a um lugar, escolha do destino da viagem de curso,

...

Métodos posicionais

...

• Contagem de Borda, séc. XVIII – Cada eleitor

atribui pontos por ordem decrescente de preferência

aos candidatos. Para 3 candidatos atribuem-se as

pontuações (2,1,0), para 4, (3,2,1,0) e assim su-

cessivamente.

...



Exemplo

Numa assembleia de 31 pessoas antes de se

proceder a uma eleição discutiu-se qual o método

a utilizar. Houve quatro propostas: voto plu-

ral (P), voto maioritário a duas voltas (D),

método de Condorcet (C) e Contagem de Borda

(B).

O quadro seguinte mostra as preferências dos

membros da assembleia.

preferência

B � P � D � C 5 membros
P � C � B � D 10 membros
D � B � C � P 9 membros
C � B � D � P 7 membros

Que método deverá ser usado?


