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PERSPETIVA GERAL DO SECTOR
O sector financeiro enfrenta o desafio de automatizar e melhorar os seus processos que, atualmente, continuam a ser manuais. A maior procura de perfis 
financeiros verificou-se nas áreas Imobiliária e Energética. No entanto, verificou-se a intensificação da procura de perfis financeiros altamente qualificados com 
um background em startups —cada vez mais profissionalizadas— e os fundos de investimento que os apoiam.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CLIENTES
O sector requer profissionais cada vez mais polivalentes, aumentando a procura de perfis como Financial Controller, Business Controller ou Financial Director. 
Em PMEs e assessorias solicitam-se perfis imprescindíveis para o dia-a-dia como Administrative Accountant ou General Accountant, enquanto empresas 
multinacionais procuram perfis como General Ledger, Pagamentos e Cobranças.

Quanto às competências, a revolução dos dados reflete-se numa procura de níveis avançados de Excel, forte capacidade analítica, experiência de trabalho 
com ERPs e em BI. Por sua vez, a procura de perfis polivalentes dita as competências sociais requeridas: experiência em gestão de equipas, visão estratégica,
hands on, capacidade organizativa e trabalho sob pressão.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CANDIDATOS
A novas gerações não só procuram um salário competitivo e benefícios sociais, mas também valorizam outros fatores como o desenvolvimento profissional 
e proteção internacional. Em contraste, os perfis mais seniores continuarão a priorizar aspetos como a estabilidade a longo prazo ou o equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal.

TENDÊNCIA SALARIAL
A procura de perfis polivalentes de maior responsabilidade e com experiência na gestão de equipas traduziu-se numa ligeira recuperação salarial. A competitividade 
salarial é um fator decisivo para atrair e reter candidatos com alto potencial. Assim, é cada vez mais habitual que os candidatos alcancem as fases finais de 
vários  processos de seleção, o que favorece a negociação das condições.

SOBRE NÓS
A Michael Page é uma marca do PageGroup, grupo fundado em 1976 e reconhecido como líder mundial em Recrutamento Especializado, para quadros médios 
e superiores. Conta com mais de 150 escritórios nos cinco continentes e em mais de 35 países.

Temos equipas exclusivamente dedicadas ao recrutamento para os principais sectores de mercado, para as diversas áreas funcionais dentro das 
organizações.  A nossa rede internacional permite-nos alargar a pesquisa a nível global, o que nos assegura um serviço ao cliente com um nível altamente 
especializado e  experiente.

Em Portugal, temos escritórios em Lisboa e no Porto e uma equipa alocada ao recrutamento para o sul do país, garantindo o apoio a diversos tipos de empresas 
a nível nacional e um recrutamento adequado às necessidades regionais.

Para além de Recrutamento Especializado, também fornecemos serviços de Consultoria de Human Capital, nomeadamente, estudos salariais, gestão de 
um centro de avaliação e análise de tendências de mercado.

METODOLOGIA
O estudo de remuneração apresentado foi realizado graças ao nosso conhecimento do mercado e à constante relação com clientes e candidatos.

A informação deste estudo é o resultado de uma análise empírica de três fontes de informação: Base de dados, clientes e candidatos do setor e publicação 
de anúncios na imprensa e na internet.
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FUNÇÕES DE DIREÇÃO LISBOA PORTO

Controller Financeiro 21.000€ - 45.000€ 21.000€ - 35.000€

Controller Financeiro Internacional 28.000€ - 56.000€ 24.500€ - 37.800€

Diretor Administrativo e Financeiro 49.000€ - 105.000€ 49.000€ - 91.000€

Diretor de Auditoria Interna 39.200€ - 65.000€ 37.800€ - 53.200€

Diretor de Contabilidade 42.000€ - 60.000€ 32.200€ - 42.000€

FUNÇÕES DE CONTROLO LISBOA PORTO

Auditor Externo 18.200€ - 63.000€ 19.600€ - 58.800€

Auditor Interno 19.600€ - 49.000€ 18.200€ - 33.600€

Controller de Gestão Central 25.200€ - 60.000€ 22.400€ - 37.800€

Controller de Gestão Comercial 19.600€ - 49.000€ 18.200€ - 35.000€

Controller de Gestão Industrial 23.800€ - 63.000€ 23.800€ - 39.200€

FUNÇÕES EXPERTS LISBOA PORTO

Gestor de Projeto 21.000€ - 42.000€ 18.200€ - 32.200€

Responsável de Consolidação 35.000€ - 58.800€ 30.400€ - 49.500€

Responsável de Estratégia 40.000€ - 75.000€ 45.000€ - 70.000€

Responsável de Financiamento 29.400€ - 47.500€ 29.400€ - 47.500€

Responsável de Fusões e Aquisições 42.000€ - 63.000€ 42.000€ - 63.000€

FUNÇÕES CONTABILÍSTICAS LISBOA PORTO

Responsável de Crédito e Cobranças 21.000€ - 49.000€ 22.400€ - 45.000€

Contabilista 14.000€ - 35.000€ 16.800€ - 32.2K€

Chefe de Contabilidade 25.200€ - 56.000€ 23.800€ - 37.800€

Responsável de Contas a Pagar 14.000€ - 42.000€ 21.000€ - 38.000€

Responsável de Contas a Receber 14.000€ - 42.000€ 21.000€ - 38.000€

*Os valores apresentados são referentes à remuneração anual bruta, sem bónus
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Porto
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