
 

Recrutamento para a área Legal 
cresce 20% 

 

Lisboa, 18 de Maio de 2015 – No âmbito do Dia do Advogado, celebrado a 19 de Maio, a 

Michael Page - empresa líder em recrutamento de quadros médios e superiores, revela 

aumento de mais de 20% no recrutamento de perfis para a área Legal, no primeiro 
trimestre de 2015. 

“A área testemunhou, durante o primeiro trimestre do ano, um aumento de 20% dos 

processos de recrutamento, tendo requerido o reforço da equipa de Tax & Legal da Michael 

Page. Esta é uma das áreas de forte aposta da Michael Page Portugal para 2015,” revela 

Vasco Salgueiro, Manager de  Tax & Legal  da Michael Page. 

Os perfis mais recrutados foram os de Tax Manager, Senior Tax Consultant, Contract 

Manager, In House Lawyer e Advogados Angolanos para Sociedades de Advogados Locais. 

Apesar de o recrutamento para a área ter sido maioritariamente gerado por Consultoras 
Fiscais (40%) e por Sociedades de Advogados (20%), as empresas encontram cada vez 

mais benefícios em disporem de um departamento jurídico ou pelo menos de um 

profissional interno, tendo sido responsáveis por 40% dos processos de recrutamento.  

“As empresas com departamentos jurídicos, preferem este formato interno por razões 

ligadas à economia de escala e optimização de custos de externalização de serviços 

jurídicos”,  adianta Vasco Salgueiro. 

Enquanto a média salarial das funções de Tax podem variam de 28 000 euros/ano a 65 000 
euros/ano (Remuneração Bruta Anual Global), para funções desde Senior Tax Consultant a 

Senior Manager, a média salarial de um in-house Lawyer varia de 35 000 a 45 000 
euros/ano (Remuneração Bruta Anual Global).  



 

Além da base salarial fixa, é cada vez mais comum que a entidade empregadora incremente 

o pacote salarial com benefícios como bónus anual indexado a performance individual e 

corporativa, seguros de Saúde, plafond para comunicações e combustível e, em 

alguns casos, Fundo de Pensões e viatura.  

Os profissionais interessandos em ingressar na área legal, tanto enquanto advogados como 

assumindo outras funções jurídicas, devem ter em consideração a importânca – cada vez 

mais vincada – da experiência internacional ou com alguma componente internacional, 

registada na toralidade dos processos de recrutamentos.  

Além da importância da componente internacional, aquando da seleção de perfis na área de 

Tax, sociedades, consultoras e empresas dão preferência a profissionais formados em 

Direito, Tax, Economia ou Gestão, fluentes em Inglês e Castelhano, versáteis, com 

capacidade de gestão de stress e disponibilidade total. No caso da área Legal, os perfis 

mais procurados apresentam características muito semelhantes, sendo dada preferência a 

profissionais formados em Direito, com experiência em Sociedades de Advogados ou 

Departamentos Jurídicos de Empresas, fluentes em Inglês e Castelhano, versáteis, boa 

gestão de stress e, também, disponibilidade total.  

 

 
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 155 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. 

 


