
 

 

 
Michael Page e Schneider Electric 

promovem talento nacional 
 

Especialistas em recrutamento e gestão de energia celebram parceria para promoção 
de recrutamento e aconselhamento a profissionais 

 

Lisboa (Portugal), 03 de Março de 2013 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento de 

quadros médios e superiores, e a Schneider Electric, especialista global em gestão de energia, 

celebram uma parceria para a promoção do recrutamento de talentos nacionais na área da energia. 

Ao longo de 2014, no âmbito da parceira,  a Michael Page e a Schneider Electric vão desenvolver 

diversas acções de formação, como sessões de aconselhamento e workshops junto de profissionais e 

jovens engenheiros, promovendo ainda a sensibilização para o tema junto de outras entidades 

empresariais no sector da energia. 

A parceria tem como objetivo ajudar os profissionais portugueses com formação na área da 

engenharia a desenvolver capacidades importantes no âmbito do processo de recrutamento, como a 

interacção com o entrevistador, capacidade de resposta a questões que possam parecer mais 

sensíveis em termos de currículo ou experiência profissional, postura e imagem, entre outros factores. 

Para David Claudino, Country President da Schneider Electric em Portugal, “a parceria com a 

Michael Page é mais uma forma de materializar o empenho e compromisso da Schneider Electric 

para com os jovens profissionais e o talento português. Sabemos que o nosso mercado forma 

profissionais de excelência e queremos, com o nosso know-how enquanto entidade empregadora na 

área da energia, ajudá-los a ingressarem da melhor forma na carreira profissional que tanto almejam.” 

Segundo Pedro Martins, Manager da Michael Page Engineering & Property, “O CV e as 

entrevistas são o primeiro passo vital na construção de uma carreira. É por este motivo que decidimos 

unir esforços, recorrendo ao nosso know-how para capacitar os profissionais da área da engenharia 

com todo o conhecimento de que precisam para serem bem sucedidos no processo de recrutamento”.    

Em 2013, o sector da energia representou 12% das contratações da Michael Page Engineering & 

Property, um valor que representa um crescimento de 5% face a 2012. As funções mais recrutadas 

nesta área foram Engenheiro Técnico-Comercial,  Gestor de Projecto, Responsável de Operações, 

Director de Projecto. 

 

 



 

 

 

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. 

Estabelecida há mais de 35 anos no Reino Unido, tem actualmente 153 escritórios em 34 países. É uma 

empresa líder em recrutamento e selecção especializada de quadros médios e superiores, para projectos 

de carácter permanente e temporário, sendo constituída por consultores especializados, que apresentam 

formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 

http://www.michaelpage.pt/productsApp_pt/minisites/mpexecutive/index.htm  

www.michaelpage.pt/index.html  

 

Sobre a Schneider Electric 
 
Especialista global em gestão de energia, presente em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece 

soluções integradas para vários segmentos de mercado. O grupo beneficia de uma posição de líder em 

energia e infra-estruturas, processos industriais, automatismos, centros de dados e redes, bem como, de 

uma forte presença em aplicações residenciais. Mobilizados para tornar a energia segura, fiável, eficaz, 

produtiva e ecológica, os seus 140 000 colaboradores realizaram 24 mil milhões de euros de volume de 

negócios em 2012, comprometendo-se junto dos indivíduos e das organizações com o objectivo de os 

ajudar a fazer o máximo com a sua energia. 

www.schneider-electric.com  
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