
 

75% DOS QUADROS MÉDIOS E SUPERIORES EM PORTUGAL DOMINAM 
A LÍNGUA INGLESA, SEGUNDO A MICHAEL PAGE 

 

• 75% dos quadros médios e superiores em Portugal falam inglês, sendo que 42%  dos 
mesmos possui um nível alto e 3% é bilingue  

• O segundo idioma mais falado é o espanhol, falado por 28% dos candidatos, seguido 
do francês e por fim do alemão 

• O inglês encontra-se em destaque entre os perfis informáticos: mais de  8 em cada 10 
profissionais dominam a língua inglesa 

 
Lisboa, 05 de Junho de 2012 – No panorama actual, os profissionais necessitam de apresentar 

características distintas às empresas, pelo que a sua experiência, formação e conhecimentos são 

factores chave na hora de definir perfis. Neste sentido, o domínio de um ou mais idiomas é um dos 

requisitos fundamentais para aceder a muitos postos de trabalho. Segundo os dados do Grupo 

Michael Page, líder mundial em selecção especializada de pessoal, 75% dos profissionais 

qualificados portugueses dominam a língua inglesa, que assume a posição de idioma estrangeiro 

mais falado, segundo o levantamento feito pela Michael Page. Contudo, apenas 42% dos mesmos 

possui um nível alto e somente 3% é bilingue.  

 

O espanhol classifica-se como o segundo idioma mais falado, para 28% mas apenas 12% dos 

profissionais que falam espanhol contam com um nível alto ou bilingue. 18% dos candidatos em 

Portugal controlam o francês,  que ultrapassa o alemão, idioma falado por apenas 3,7% dos 

candidatos.  No caso do francês, 5,6% dos candidatos têm um nível alto, sendo que somente 1,8% 

são bilingues. Quanto ao alemão, os valores são inferiores, com apenas 1,2% dos candidatos a 

apresentar um nível alto e 0,4% bilingue. 

 

Perfis financeiros e Informáticos dominam inglês 
Segundo os dados do grupo Michael Page, 85% dos perfis informáticos falam inglês. 

Seguem-lhes os financeiros, com 83% dos candidatos a dominar o idioma, e os perfis de Marketing, 

com uma percentagem de 73%. Por seu lado, 69% dos comerciais dominam o idioma. Por último, 

encontram-se os engenheiros, com apenas 46%. 

 

 

 



 

Em  2011, três em cada dez comerciais apresentavam um nível alto de Francês, sendo seguidos 

pelos financeiros, com 25% e pelos informáticos, com 23%. Os profissionais de Marketing 

apresentaram percentagens muito semelhantes de conhecimento da língua francesa (20%). Os 

engenheiros, apresentaram uma taxa de conhecimento de 17%. 

 

“O domínio do inglês e de outro segundo idioma converteu-se num requisito fundamental na hora 

de aceder a muitas funções. Além disso, muitas empresas tencionam expandir o seu negócio para 

o estrangeiro, pelo que necessitam de dotar os seus modelos profissionais com um alto 

conhecimento de idiomas. Estes dados demonstram um notável crescimento destes perfis, sendo 

que a grande competitividade do mercado laboral se reflecte num maior esforço por parte dos 

candidatos na hora de acrescentar um factor diferenciador para as empresas e para os seus 

negócios”, afirma Álvaro Fernández, Director Geral da Michael Page. 

. 

Sobre a Michael Page 

 

A Michael Page recruta para os seus clientes quadros médios e superiores. Está presente em 34 países, com 

164 escritórios em todo o mundo. Cotada na Bolsa de Londres desde o ano 2000, a multinacional de 

recrutamento e selecção especializada opera na Europa, Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África, América do 

Norte e América Latina. Em Portugal, A Michael Page actua nas áreas de Finance, Banking & Financial 

Services,  Tax & Legal, Commercial & Marketing, Retail, Engineering & Property, Healthcare & Life Sciences, 

Logistics & Supply Chain, , Human Resources e Information Technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 


