UTILIZAÇAO DE JOGADORES
portugueses e estrangeiros
LIGA NOS | LIGA LEDMAN PRO
ÉPOCA 2019/20
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1. DADOS Globais
Predominância dos jogadores estrangeiros em (24%)
face aos jogadores nacionais. Variação em percentagem
de 1% em comparação com a época anterior. Depois de
uma descida acentuada de jogadores nacionais face aos
estrangeiros, verificou-se uma subida muito ligeira de
jogadores portugueses.
A diferença a favor dos jogadores estrangeiros, passou
de 26% para 24%.

2. Valores médios por
escalões etários
Podemos verificar que o escalão intermédio é o mais
utilizado, 50% dos jogadores utilizados são deste escalão
etário. Comparativamente com o ano anterior, no mesmo
período, verifica-se que no escalão dos mais jovens teve
uma subida de (4%). Relativamente aos outros escalões,
houve descidas ligeiras, (2%) no escalão intermédio e no
escalão dos mais velhos.
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Constata-se uma vantagem clara na utilização
dos jogadores estrangeiros nos dois primeiros
escalões. Vantagem mínima de portugueses
face aos estrangeiros no escalão dos mais velhos.
Em relação ao ano anterior, verifica-se que houve
uma subida ligeira nos jogadores portugueses,
quer no escalão dos mais novos, quer no escalão
dos mais velhos. No escalão dos mais velhos,
houve uma reviravolta, a vantagem ligeira passou
para os jogadores portugueses face aos
estrangeiros. No escalão intermédio, a vantagem
dos jogadores estrangeiros subiu mais do dobro
para os jogadores nacionais.

mais de 29 anos

3. Valores médios por
nacionalidade e
escalões etários

4. Média de jogadores utilizados por jornada

jornadas

Constata-se a utilização de um menor
número de jogadores (248) na 7ª jornada.
Por outro lado, foi utilizado um maior número
de jogadores (252) em duas jornadas.

5. Valores médios por nacionalidade

portugueses
estrangeiros

jornadas
- Verifica-se que os jogadores estrangeiros estão em clara
vantagem em todas as jornadas deste campeonato.
- Em nenhuma jornada houve aproximação entre os jogadores
nacionais e os estrangeiros.

- O valor mais baixo nos portugueses foi na 6ª jornada, com a
utilização de 81 jogadores, no sentido inverso o valor mais alto
nos estrangeiros foi na mesma jornada, com a utilização de 169
jogadores.
- O valor mais alto nos portugueses e o valor mais baixo dos
estrangeiros, verificaram-se na última jornada, com a utilização
de 108 e 144 jogadores respetivamente.

6. Valores médios por clube
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- A utilização de jogadores portugueses foi superior na equipa
do Belenenses SAD.

- Vantagem muito superior de jogadores estrangeiros no
Portimonense e no FC Porto.

- Vantagem mínima de jogadores portugueses no Sp. Braga.

- Vantagem clara de estrangeiros em quatro clubes.

- Paridade em três clubes, V. Setúbal, Tondela e Benfica.

- Vantagem mínima de estrangeiros no Paços de Ferreira,
Moreirense e Santa Clara.

- Marítimo, Sporting, Boavista e Gil Vicente, são os clubes que
utilizaram mais jogadores estrangeiros.

Verifica-se que houve um ligeiro aumento nos valores dos jogadores
nacionais e um ligeiro decréscimo nos valores dos jogadores estrangeiros.
A diferença entre os jogadores nacionais e estrangeiros, passou de 26%
para 24%.
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1. DADOS Globais
A predominância dos jogadores portugueses teve um pequeno
aumento. Em relação ao ano anterior, houve um acréscimo de
3% nos jogadores nacionais face aos jogadores estrangeiros.
Assim a diferença entre os jogadores nacionais e estrangeiros,
passou de 2% para 8%.

2. Valores médios por
escalões etários
Constata-se que o escalão intermédio é agora o mais
utilizado, com (42%) do total dos jogadores utilizados.
O escalão dos mais velhos (27%) foi o menos utilizado e
houve um aumento de 6% em relação à época anterior.
Em relação ao ano anterior, verifica-se que houve um
aumento significativo (7%) no escalão intermédio e nos
mais jovens verificou-se o inverso, um acentuado
decréscimo de 14%.
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Constata-se que continua a ser no escalão etário
mais velho, que a utilização de jogadores
portugueses é muito superior em relação aos
jogadores estrangeiros. No escalão dos mais jovens
deixou de haver vantagem dos jogadores
estrangeiros, passou haver uma igualdade entre
portugueses e estrangeiros. No escalão intermédio,
vantagem de estrangeiros passou a ser menos
significativa.

mais de 29 anos

3. Valores médios por
nacionalidade e
escalões etários

4. Média de jogadores utilizados por jornada

Constata-se a utilização de um menor
número de jogadores (247), na última
jornada da primeira volta.
Em três jogos foram utilizados um maior
número de jogadores (252).

jornadas

5. Valores médios por nacionalidade

portugueses
estrangeiros

jornadas

O quadro ilustra a seguinte realidade:
- Supremacia dos jogadores portugueses é clara face aos estrangeiros, nas últimas quatro jornadas.
- O valor mais baixo dos portugueses foi na 9ª jornada com a utilização de 127 jogadores, no sentido inverso o valor mais alto nos
estrangeiros verificou-se na mesma jornada com 123 jogadores.

- O valor mais alto nos jogadores nacionais verificou-se na 17ª
jornada, com a utilização de 147 jogadores e nos jogadores es
trangeiros o valor mais baixo, aconteceu na mesma jornada, com
100 jogadores.

6. Valores médios por clube
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- A utilização de jogadores portugueses foi maciça em duas
equipas (Mafra e Académica OAF)

- A utilização de jogadores estrangeiros foi maciça no Cova da
Piedade.

- A utilização de jogadores nacionais foi muito clara para com os
jogadores estrangeiros em duas equipas

- A utilização de jogadores estrangeiros foi clara para com os
jogadores portugueses no Nacional.

- Vantagem mínima de jogadores portugueses em cinco equipas

- Vantagem mínima de jogadores estrangeiros apenas numa
equipa (Sp. Covilhã).

- Seis equipas com igualdade na utilização de jogadores
portugueses e estrangeiros.

A aposta nos jogadores nacionais é superior aos estrangeiros.
Em relação ao ano anterior, houve uma subida (7%) dos jogadores
nacionais e na mesma percentagem uma descida dos jogadores
estrangeiros.
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Em comparação com os valores anteriores, a diferença na utilização
entre os jogadores nacionais e estrangeiros foi de 6% na época 2017/18,
de 2% na época 2018/19 e aumentou esta época, passou para 8%.
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