
 

Michael Page consolida equipa                 

de Commercial & Marketing / 

Healthcare & Life Sciences 
 

 

Lisboa, 08 de fevereiro de 2017 – A Michael Page, 

empresa líder em recrutamento de quadros médios e 

superiores, aumenta a equipa responsável pelas 

divisões de Commercial & Marketing  e Healthcare & 

Life Sciences, liderada por Pedro Borges Caroço, que 

passa a assumir o cargo de Senior Manager da unidade 

de negócio.  

Pedro Borges Caroço, com mais de 10 anos de 

experiência na área de Consultoria de Recursos 

Humanos e em ambientes multinacionais de 

recrutamento, ascende ao cargo de Senior Manager com 

a liderança da divisão Michael Page Healthcare & Life 

Sciences.  

A ascenção profissional de Pedro Borges Caroço acompanha o crescimento da divisão, que vê 

o número de consultores duplicar relativamente a 2016. 

“As divisões de Commercial & Marketing e Healthcare & Life Sciences são uma das grandes 

apostas da Michael Page no mercado português, onde assume uma posição de liderança. O 

crescimento da equipa é a resposta natural à procura pelo expertise especializado da Michael 

Page e a continuidade do nosso objetivo de sermos um parceiro estratégico para o setor,” 

reforça Pedro Borges Caroço, Senior Manager da Michael Page Commercial & Marketing 

/ Healthcare & Life Sciences. 



 

Sempre ligado à área de Healthcare, Pedro Borges Caroço iniciou carreira na Michael Page, 

em 2007, onde permaneceu durante um ano e regressou em 2012, para assumir, na altura, o 

cargo de Senior Consultant de Healthcare & Life Sciences. Em 2014, ascendeu a Manager da 

divisão. 

 

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 150 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  

 

 


