
 

 

Diretor Médico pode auferir até 

130.000€ brutos anuais 
 

Lisboa, 03 de maio de 2016 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento e seleção especializada, 

anuncia o crescimento da divisão de Healthcare & Life Sciences, a registar uma evolução de 163% no 

número de processos de recrutamento realizados entre 2015 e 2016, e a ser reforçada pela contratação 

de uma nova consultora para a unidade de negócio. 

A divisão, liderada por Pedro Borges Caroço, é atualmente constituída por duas equipas de Healthcare, uma 

dedicada a projetos para quadros médios e superiores e outra dedicada a projetos para quadros intermédios 

e funções técnicas de suporte.  

A nova consultora, Vânia Guilherme, passa a ser responsável pelas áreas comerciais desta divisão da Michael 

Page. Ao longo do seu percurso profissional, conta com a passagem por outras empresas de recrutamento, 

como Senior Consultant de Sales & Marketing, Chemical & Pharma. 

“A divisão de Healthcare & Life Sciences tem sido uma das grandes apostas da Michael Page em Portugal, 

com uma posição de liderança neste mercado. Esta divisão tem como  objetivo tornar-se um parceiro 

estratégico deste sector dando resposta à crescente procura de profissionais diferenciados desta área no 

mercado nacional,” refere Pedro Borges Caroço, Manager de Healthcare & Life Sciences da Michael 

Page.  

Do conjunto de inúmeras funções para as quais a Michael Page recruta na área de Healthcare & Life Sciences, 

a de Diretor Médico é a melhor paga, podendo a remuneração de um profissional neste cargo ascender aos 

130 mil euros por ano.  

Entre as funções mais bem remuneradas na área de Healthcare & Life Sciences destacam-se: 

- Director Médico, responsável por gerir estudos clínicos, dotar de conhecimentos médicos, aconselhar e 

orientar as equipas responsáveis pelo planeamento e execução de projectos, representar o departamento 

médico da companhia e dar o parecer médico sobre o desenvolvimento de novos projectos e produtos: 

Experiência 5 anos - até 90 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

Experiência superior a 5 anos – até 130 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 



 

- Business Unit Manager, responsável por definir estratégias por produto, cliente e área de atuação, e por 

desenvolver e implementar planos de negócio e estratégias de suporte: 

Experiência 5 anos – até 75 mil euros/ano (Lisboa)  e 65 mil euros/ano (Porto) 

Experiência superior a 5 anos – até 90 mil euros/ano (Lisboa) e 80 mil euros/ano (Porto) 

- Director de Marketing, responsável por definir a estratégia geral de Marketing da companhia e elaborar, 

controlar e gerir os objetivos do departamento, garantindo a otimização do mesmo: 

Experiência 5 anos - até 70 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

Experiência superior a 5 anos – até 85 mil euros/ano (Lisboa) e 75 mil euros/ano (Porto) 

- Medical Manager, responsável por sustentar a comercialização dos produtos, com ações, estudos e outras 

iniciativas no âmbito de Medical Affairs, atuar transversalmente como elemento dinamizador em equipa de 

projeto e acompanhar estudos clínicos: 

Experiência 5 anos – até 60 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

Experiência superior a 5 anos – até 85 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

 

Dentro da área de Healthcare & Life Sciences, a remuneração mais baixa começa nos 21 mil euros/ano para 

funções como Delegado Hospitalar ou Delegado Comercial de Farmácia.  

- Delegado Hospitalar, responsável por promover produtos e serviços junto dos Key Opinion Leaders e 

intervenientes no circuito hospitalar, e acompanhar a carteira de clientes ativa: 

Experiência 5 anos – até 28 mil euros/ano (Lisboa) e 21 mil euros/ano (Porto) 

Experiência superior  5 anos – até 35 mil euros/ano (Lisboa) e 28 mil euros/ano (Porto) 

- Delegado Comercial de Farmácia, responsável por apresentar, divulgar e vender produtos, junto do canal 

farmácia, analisar o mercado e as estatísticas de venda, e desenvolver planos de ação com base nas 

estratégias de Marketing: 

Experiência 5 anos – até 21 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

Experiência superior a 5 anos – até 28 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 



 

- Responsável de Estudos de Mercado, responsável por desenhar e realizar estudos de investigação de 

mercado para analisar produtos, mercados e ações promocionais, elaborar estimativas de vendas para a 

planificação estratégica de produtos comercializados, em desenvolvimento e candidatos para aquisição, 

assim como dos respetivos mercados: 

Experiência 5 anos – até 21 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

Experiência superior a 5 anos – até 35 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

- Clinical Trial Assistant, responsável pela colaboração com parceiros externos e internos na planificação, 

implementação e gestão de estudos clínicos, e por assegurar o cumprimento de prazos: 

Experiência 5 anos – até 21 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 

Experiência superior a 5 anos – até 25 mil euros/ano (Lisboa e Porto) 
 

 

 

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 154 escritórios em 35 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: 
www.michaelpage.pt/index.html  

 

 


