
 

Michael Page Portugal nomeia Pedro Martins Manager da divisão 

de Engeneering & Property 
 

• Empresa líder mundial em recrutamento e selecção especializada continua a apostar 

numa estratégia de crescimento, baseada numa cultura meritocrática; 

• Pedro Mira Martins assume cargo de Manager da Michael Page Engineering & Property. 
Facturação da divisão aumentou 17%. 

 
 
Lisboa, 19 de Novembro de 2013 – A Michael Page Portugal, consultora líder mundial em recrutamento e 

selecção especializada, nomeou Pedro Mira Martins Manager da Divisão de Engineering & Property. 

Licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica pelo ISLA e mestre em Economia e 

Políticas Públicas pelo ISCTE, Pedro Mira Martins integrou a equipa da Michael Page Engineering & Property em 

2011.  

 

Pedro Mira Martins iniciou a sua carreira profissional na área industrial, na Bombardier Transportation. Regista no 

seu percurso profissional a passagem como consultor da área de Engenharia e Logística numa empresa de 

recrutamento. Assumiu ainda o cargo de Chefe do Centro de Identificação e Classificação da Força Aérea 

Portuguesa e da Esquadra de Processamento de dados. Nos anos em que esteve nesta organização, 

desempenhou funções como Comandante de Esquadrilha e de Esquadra, tendo chegado ao posto de Tenente.  

 

Pedro Mira Martins, Manager da Michael Page Engineering & Property, afirma que a sua nomeação vem “uma vez 

mais, constatar que para crescer profissionalmente não é forçosamente necessário mudar de empresa. O 

meu percurso na Michael Page, onde iniciei funções como Consultor, demonstra que é possível crescer 

dentro de uma empresa focada na meritocracia e na gestão do talento interno.” A divisão de Engineering & 

Property tem registado bons resultados em 2013, registando um crescimento na facturação de 17%, quando 

comparada com 2012. 

 

 



 

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 164 escritórios em 34 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: 

http://www.michaelpage.pt/productsApp_pt/minisites/mpexecutive/index.htm 

www.michaelpage.pt/index.html 

www.pagepersonnel.pt/index.html 
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