
 

 

Prémio “Melhores Fornecedores RH 2017” 

 

Michael Page entre os Melhores 

Fornecedores de RH 2017 
 

Lisboa, 22 de fevereiro de 2017 – A Michael Page, 

empresa líder em recrutamento e seleção 

especializada, encontra-se entre os “Melhores 

Fornecedor de RH 2017”, prémios atribuídos pela 

Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas 

(APG). 

No âmbito do escalão Fornecedores RH de Grande 

Dimensão, que inclui empresas do setor de Recursos 

Humanos com mais de 100 clientes, a APG distingue 

a Michael Page, entre outras empresas, na categoria 

de “Recrutamento, Seleção, Avaliação de Competências e Outplacement”. 

“A Michael Page recebe com grande satisfação esta distinção da APG, uma entidade histórica e de 

relevância maior para o setor dos Recursos Humanos em Portugal. O Prémio Melhor Fornecedor 

de RH é uma excelente forma de medir a relação com os nossos clientes e continuar a trabalhar 

para a sua completa satisfação,” declara Álvaro Fernández, Managing Director da Michael Page 

Portugal, acrescentando: “Quero destacar a contribuição fundamental de todos os colaboradores 

da Michael Page para esta distinção. A sua constante determinação, entrega, paixão e trabalho de 

equipa são a sustentação da qualidade dos serviços por nós prestados e a base deste 

reconhecimento.” 



 

Os Prémios “Melhores Fornecedores de RH 2017” visam distinguir a atuação exemplar de empresas 

fornecedoras de serviços de recursos humanos. A Michael Page, e as restantes empresas 

candidatas ao prémio da APG, foram avaliadas com base na resposta dos seus clientes a um 

questionário que analisa seis dimensões relevantes para o progresso sustentado das organizações: 

imagem do fornecedor RH, qualidade dos produtos/serviços prestados, colaboradores, preço 

apercebido, satisfação e lealdade ao fornecedor RH. 

O anúncio das empresas distinguidas pela 6.ª edição do Prémio “Melhor Fornecedor de RH 2017” 

da APG decorreu no passado dia 21 de fevereiro, no Hotel Real Palácio, em Lisboa.  

 

 

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 36 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  

 

 


