
 

 

 
 

Michael Page única empresa de 

recrutamento entre Top Employers 

Europe 

 

Lisboa, 22 de março de 2016 – A Michael Page,   empresa líder em recrutamento e seleção especializada 

do PageGroup, alcançou a distinção de Top Employer Europe 2016 dentro do território europeu, certificação 

atribuída pelo Top Employers Instituite. 

A  denominação atribuída pelo Top Employers Institute foi motivada pela excepcionalidade da atuação do 

 PageGroup junto da sua comunidade interna, nas áreas de estratégia de gestão de talento, planeamento dos 

recursos humanos, formação e desenvolvimento, gestão de desempenho e gestão de carreira, 

desenvolvimento de liderança, compensações e benefícios oferecidos, inclusão e cultura da empresa. 

Álvaro Fernández, Managing Director de Operações da Michael Page em Espanha  e Diretor-Geral da 

Michael Page Portugal, declara: “foi com grande orgulho que recebemos esta distinção que, sem dúvida, 

confirma que estamos no caminho certo para sermos um exemplo global no investimento no talento e bem-

estar dos recursos humanos. Enquanto empresa líder em recrutamento, estamos especialmente despertos 

para o facto de serem os colaboradores o principal recurso de qualquer empresa, razão pela qual valorizamos 

a aposta no talento, o desenvolvimento da carreira e a qualidade de vida dos nossos profissionais.”  

A pesquisa internacional, realizada anualmente pelo Top Employers Institute, reconhece empresas de todo o 

mundo que desempenham um papel de liderança enquanto entidades empregadoras: oferecendo condições 



 

exepcionais aos seus colaboradores, alimentando e desenvolvendo o talentos em todos os níveis da 

organização, e que otimizando continuamente as práticas de recrutamento. 

O Grupo foi oficialmente distinguido pelo seu papel excepcional enquanto entidade empregadora em 

Espanha, França, Alemanha, Suíça e Bélgica. No caso dos mercados francês e alemão, este é o segundo 

ano consecutivo em que a distinção é atribuída ao PageGroup. 

O Top Employers Institute certifica mundialmente a excelência das condições que os empregadores criam 

para os seus colaboradores. A certificação Top Employers é realizada com base num processo de 

investigação e atribuída segundo padrões rigorosos. Para reforçar ainda mais a validade do processo, todas 

as respostas foram sujeitos a auditorias independentes, significando que a distinção atribuída ao PageGroup 

lhe confere um posicionamento de destaque enquanto entidade empregadora.  

 

Sobre o Top Employers 

O Top Employers Institute certifica globalmente as condições criadas por empregadores a seus colaboradores. Condições de carreira 

ideais garante que as pessoas se desenvolvam pessoal e profissionalmente. Isso, por sua vez, permite que empresas cresçam e 

desenvolvam, sempre. Sediada na Holanda, a empresa, previamente conhecida como CRF Institute, reconhece Top Employers em todo 

o mundo desde 1991. O reconhecimento como Top Employer permite às empresas se destacarem como empregadores preferenciais. 

Isso beneficia todas as partes interessadas e, particularmente, seus atuais e potenciais colaboradores. Ser certificada proporciona às 

empresas a oportunidade de comemorar suas conquistas e reforçar o papel do ambiente de RH nos negócios. 

 

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 154 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. 

 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 
www.michaelpage.pt/index.html  

 

 




