
 

Porto cresce e aposta em áreas de 
excelência nacional 

 

• Michael Page Porto aumentou em 71% o volume de colocações em 2014, face ao 
ano de 2013.  

• Carlos Andrade, Senior Manager da Michael Page Porto, mostra-se optimista: “o 
mercado no norte deverá continuar a apresentar melhorias, com um nítido 

aumento de confiança, tanto parte de empresas como de profissionais” 

 

Lisboa, 30 de abril de 2015 – A Michael Page Porto, empresa líder em recrutamento de quadros 

médios e superiores, viu aumentar em 71% o volume de colocações em 2014, comparativamente com 

o período homólogo.  

A divisão norte da Michael Page revela um crescimento significativo, em muito devido ao sector da 

Indústria que absorveu 51% dos processos. No geral, 51% das colocações no Porto foram feitas para 

o sector da Indústria. As áreas que mais recrutaram foram Comercial & Marketing, Tecnologias de 

Informação e Engenharia.  

Os processos de recrutamento que envolveram perfis de Comercial & Marketing foram absorvidos 

pela Indústria (30%), Retalho (20%), Logística (17,50%), FMCG (15%), Serviços (12,50%) e 

Farmacêutica (5%). 

Os perfis de Tecnologias de Informação foram absorvidos pelas áreas de Indústria (35%), Software 

(35%), Logística (20%), FMCG e Oil&Gas (5%, em cada um dos casos). Por sua vez, os perfis de 

Engenharia foram absorvidos também pela Indústria (82,70%) e pela área de Materiais de Contrução 

(17,30%).  

Entre os perfis mais procurados destacam-se Logistics Coordinator, com uma média salarial de 38 
mil Euros/ano, Lean Manufacturing Engineer, com 28 mil Euros/ano, Maintenance Engineer, com 

26 mil Euros/ano e Controller de Gestão Financeira, com 35 mil Euros/ano. CFO foi um dos perfis 

mais procurado e com média salarial mais elevada no Grande Porto, atingindo os 75 mil Euros/ano. 



 

Em 2015, a previsão é de aposta em áreas de excelência nacional. Carlos Andrade, Responsável da 
Michael Page Porto, mostra-se optimista: “o mercado no norte deverá continuar a apresentar 

melhorias, com um nítido aumento de confiança, tanto parte de empresas como de  profissionais. 

Apesar da contínua iberização dos centros de decisão, que tem conduzido as multinacionais em 

Portugal a um processo de downsizing significativo, a aposta no desenvolvimento de mercados 

internacionais e das exportações encontra-se em crescimento, abrindo todo um leque de 

oportunidades.” 

Os sectores que mais estão a recrutar mostram um foco especial em áreas de excelência nacional, 

sendo estes Vinhos, Têxtil e Retalho. Também os sectores de Centros de Serviços Partilhados, 

Automóvel e Aeronáutico estão entre os mais dinâmicos a norte. As funções mais procuradas são as 

de Gestor de Mercado Externo, Técnico de Import/Export, Controller de Gestão, Lean Engineear, com 

conhecimentos específicos em six sigma, e Programador (java e Microsoft iOS e Android).  

 
 
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 153 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. 

 


