
 
 

 
 

 

GRUPO MICHAEL PAGE ALARGA PRESENÇA GLOBAL E 

ABRE ESCRITÓRIOS NA COLÔMBIA E EM MARROCOS 

Lisboa, 13 de Fevereiro de 2012 - A Michael Page, líder mundial em recrutamento e selecção 

especializada de quadros médios e superiores, vai alargar a sua presença global, com a abertura de 

escritórios em Casablanca e Bogotá, respectivamente capitais de Marrocos e Colômbia.  

A Michael Page, que actualmente possui 160 escritórios distribuídos por 32 países, responde assim a 

uma procura crescente em dois mercados chave cuja dinâmica de emprego é cada vez maior: África e 

América Latina. 

No caso de África, a Michael Page torna-se a primeira empresa de recrutamento a nível mundial a 

assumir uma presença directa em dois países do continente africano, juntando a operação de 

Casablanca àquela que já possui em Joanesburgo, África do Sul, com um total de 40 colaboradores 

repartidos por ambos os escritórios.  

O dinamismo económico de Marrocos , que no ano passado já representou 16% das receitas da Michael 

Page África, permite à empresa posicionar-se como uma solução de primeira escolha não só para 

empresas e candidatos locais mas também para entidades e candidatos estrangeiros, incluindo 

portugueses. O escritório será dirigido por Boualem Kadi, Director, que integra a Michael Page África há 

seis anos. 

Tal como Marrocos assume hoje uma importância crescente em África, também Bogotá, capital da 

Colômbia, se posiciona cada vez mais com um dos principais centros económicos da América Latina. 

Com uma população de 46 milhões de pessoas, a Colômbia é actualmente o terceiro país mais populoso 

da região, sendo o segundo maior mercado com idioma castelhano, a seguir ao México e à frente da 

Espanha. O crescimento do PIB na ordem dos 5% em 2011 é um testemunho do dinamismo económico 

do país, cujos produtos mais comercializados incluem, além do mediático café, o petróleo, o carvão ou 

os produtos agrícolas.  

Com a criação de uma operação local, que será dirigira por Beltrán Benjumea, que estava na Michael 

Page Madrid desde 2002, a empresa dá assim mais um passo no sentido de ser uma consultora de 

recrutamento verdadeiramente global e que tem a capacidade de responder às necessidades de clientes 

e candidatos em todos os mercados.  

 

 



 
 

 
 

 

Sobre o Grupo Michael Page 

Fundado em 1976 em Londres, o Grupo Michael Page está presente em 32 países com 160 escritórios e 

é um dos líderes mundiais na assessoria de selecção e recrutamento especializado. A multinacional de 

selecção pessoal opera na Europa Continental, na região de Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África e tanto 

na América do Norte como na América do Sul, estando cotada na Bolsa de Londres desde o ano 2000. 

O Grupo Michael Page possui 3 marcas com diferentes posicionamentos: a Michael Page Executive 

Search, unidade de negócio especializada no recrutamento directo e selecção de quadros executivos; a 

Michael Page International, posicionada na selecção especializada de quadros médios e superiores; e a 

Page Personnel, focada no recrutamento de funções técnicas de suporte, para projectos de carácter 

permanente e temporário. 

 


