
 

Michael Page Portugal nomeia Carlos Andrade Manager da 

Michael Page Porto 
 

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

numa estratégia de crescimento, baseada numa cultura meritocrática; 

• Carlos Andrade assume cargo de Manager da Michael Page Porto. Recrutamento da 
empresa  no Norte do País cresceu 74%; 

 
Lisboa, 26 de Novembro de 2013 – A Michael Page Portugal, consultora líder mundial em recrutamento e 

selecção especializada, nomeou Carlos Andrade manager da Michael Page Porto. 

Consultor da Michael Page desde 2011, Carlos Andrade é licenciado em Psicologia e pós-graduado em 

Psicoterapias Comportamentais e Cognitivas pela Universidade do Minho. Ao longo do seu percurso profissional, 

assumiu o cargo de Técnico de Recursos Humanos no Grupo Sonae, sendo responsável pela Gestão de Projectos 

de Expansão. Trabalhou ainda numa multinacional de recrutamento como consultor para o desenvolvimento de 

processos de recrutamento e selecção. 

Para Carlos de Oliveira Andrade, Manager da Michael Page Porto, “a região Norte continua a ser um pólo 

industrial bastante atractivo para as empresas. Assumir o cargo de manager é dar continuidade a um percurso de 

sucesso, começado em 2011, com a abertura do escritório no Porto. 2013 tem sido um óptimo ano para a nossa 

actividade, sendo que registámos um aumento de 74% na facturação. Os perfis mais procurados são 

maioritariamente dirigidos a unidades fabris e industriais”. 

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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