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PERSPETIVA GERAL DO SECTOR
A venda das carteiras de crédito, Asset Management e Performing & Non-Performing Loans, voltou a contribuir para a dinâmica do mercado nas várias 
vertentes do negócio.

Os níveis de consumo, nomeadamente nos diferentes produtos de consumer finance com especial enfoque no crédito à habitação, mantiveram-se elevados, 
contribuindo para os bons resultados do sector.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CLIENTES
As funções de Risco, Compliance e Auditoria neste setor, seja no Corporate & Investment Banking, seja no Retail Banking voltaram a estar numa posição de 
destaque.

Quanto aos perfis, os mais procurados continuam a ser os que estão relacionados com a criação de um novo negócio. A digitalização pela qual todas as 
entidades estão a passar e o crescente protagonismo dos dados, que se torna um negócio em si, incentivam a procura de novos perfis com conhecimentos e 
competências distintas do habitual. 

Outro fator relevante, consequência do perigo de reputação a que está exposto o sector financeiro, é a especial atenção aos valores e à ética profissional dos 
potenciais candidatos. 

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CANDIDATOS
As novas gerações valorizam o crescimento profissional, mas também o equilíbrio entre  vida profissional e pessoal, havendo um maior interesse nas 
oportunidades que permitam uma maior flexibilidade e participar em diversas experiências.  

Por este motivo, as empresas do sector estão a apostar no dynamic work, facilitando novos métodos de trabalho, planos de carreira mais adequados, 
mobilidade interna e outras ferramentas destinadas à retenção de talento. 

TENDÊNCIA SALARIAL
Para manter a sua vantagem competitiva e atrair talento, as empresas aumentam o salário emocional, valorizando aspetos como a flexibilidade, ações de RSC, etc.

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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CORPORATE & INVESTMENT 
BANKING

LISBOA PORTO

Corporate Finance 32.000€ - 80.000€ 21.000€ - 60.000€

Banca Privada 40.000€ - 90.000€ 32.000€ - 68.000€

Analista de Crédito 28.500€-46.000€ 21.000€ - 42.000€

Modelos Financeiros  
(PD, LG, LGD)

32.000€ - 70.000€ 28.000€ - 70.000€

RETAIL BANKING LISBOA PORTO

Diretor de Agência 35.000€ - 58.000€ 32.000€ - 52.000€

Gestor de Empresas 26.000€ - 54.000€ 21.000€ - 49.000€

Gestor de Particulares 18.500€ -46.000€ 16.000€ - 44.000€

Analista de Risco de Crédito 19.000€ -37.500€ 14.000€ - 28.000€

F&B Outlets Manager 25.000€ - 35.000€ 23.000€ - 29.000€

Modelos Financeiros  
(PD, LG, LGD)

28.000€ - 57.000€ 25.000€ - 55.000€

CENTRAL SERVICES LISBOA PORTO

Compliance e  Prevenção de  
Branqueamento de Capitais 25.000€ - 65.000€ 21.000€ - 52.000€

Direção Financeira 35.000€ - 58.000€ 33.000€ - 63.000€

Auditor Interno 28.000€ - 47.000€ 21.000€ - 35.000€

Controller Financeiro 24.000€ - 45.000€ 16.000€ - 38.000€

Chefe de Contabilidade 42.000€ - 55.000€ 35.000€ - 49.000€

Contabilista 20.000€ - 36.000€ 17.000€ - 32.000€

Tesouraria 21.000€ - 35.000€ 14.000€ - 28.000€

SERVICING LISBOA PORTO

Asset Manager 12.000€ - 21.000€ 12.000€ - 20.000€

Legal Manager 15.500€ - 23.000€ 14.000€ - 21.700€

Real Estate Manager 14.500€ - 22.500€ 14.000€ - 21.000€

Portofolio Manager 40.000€ - 52.000€ 37.800€ - 50.000€

PMO 41.000€ - 46.000€ 40.000€ - 44.000€

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

CONTACTOS
www.michaelpage.pt

Lisboa
Avenida da Liberdade, nº180-A, 3º andar 
1250-146 Lisboa 
+351 21 041 91 10 
lisboa@michaelpage.pt

Porto
Avenida da Boavista, n.º 1837,  Escritório 7.3
4100-133 Porto 
+351 22 120 43 60
porto@michaelpage.pt




