
SECRETARIAL &  
MANAGEMENT SUPPORT

  TENDÊNCIAS DE MERCADO

Ao contrário do que se pensava as funções de Suporte continuam a ter uma grande relevância na maioria das empresas. O 
que mudou foi o nível de especialização de cada perfil sendo que já não existe uma procura tão grande de perfis generalistas 
administrativos. Uma das funções mais em voga neste momento em Portugal é a função de Office Manager, principalmente em 
empresas de pequena média dimensão que escolhem Portugal para abrirem uma sucursal na Europa. O Inglês é, nos dias de 
hoje, em Portugal um dado adquirido e cada vez mais os pedidos recaem sob candidatas fluentes em Francês. Um dos perfis 
mais dificeis de recrutar é o de Recepcionista fluente em Inglês com experiência consolidada nesta função.

LISBOA PORTO

POSIÇÕES MÍN MÁX MÍN MÁX

Secretária de Presidência  35.000€ 50.000€ 30.800€ 42.000€

Secretária de Administração 25.000€ 35.000€ 22.400€ 32.200€

Secretária de Direcção Geral 21.000€ 28.000€ 18.200€ 25.200€

Senior Executive Assistant 25.000€ 32.000€ 22.400€ 30.800€

Junior Executive Assistant 18.200€ 21.000€ 16.800€ 19.600€

Secretária de Departamento 14.000€ 25.200€ 12.600€ 21.000€

Assistente Administrativa 11.200€ 16.800€ 10.500€ 18.900€

Recepcionista 10.500€ 16.800€ 17.500€ 29.400€

Office Manager 21.000€ 32.000€ 13.300€ 24.360€

Office Assistant 14.000€ 21.000€ 12.600€ 19.600€

Secretária Executiva 21.000€ 28.000€ 19.600€ 26.600€

Contact Center Manager 21.000€ 35.000€ 19.600€ 29.400€

Costumer Service Specialist 11.900€ 21.000€ 11.200€ 20.300€

*Os valores apresentados são referentes à remuneração anual bruta, sem bónus
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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
• Publicação de anúncios na imprensa e na internet

A Michael Page é uma empresa de recrutamento especializado, para projetos de caráter permanente e temporário. Com 
mais de 150 escritórios em 35 países de todo o mundo, a Michael Page está posicionada idealmente para ajudar candi- 
datos a encontrarem os seus empregos de sonho e ajudar clientes a encontrarem candidatos altamente qualificados para 
ocuparem cargos vagos.

Os nossos consultores têm vários anos de experiência nos setores para os quais recrutam. Esta experiência e o seu know-
-how garantem que são altamente qualificados para recrutar candidatos de topo para excelentes funções numa ampla 
variedade de setores.
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