
INFORMATION TECHNOLOGY

O mercado nacional mantém um dinamismo forte quanto à procura de profissionais dos sistemas de informação. Ao nível 
aplicacional ou das infraestruturas, existe uma preocupação crescente por parte das empresas em dotar-se das melhores 
ferramentas, fruto de uma consciência maior na utilidade dos sistemas quando ao serviço do negócio . A juntar a este 
fenómeno está ainda a entrada em portugal de várias multinacionais que mobilizaram os seus centros de desenvolvimento. 
A "transformação Digital" das empresas é ainda responsável pelo investimento em algumas especializações como a Ciber-
Security, IOT, Cloud, Machine Learning, Data.
Os vencimentos em algumas destas especializações tem incrementado na proporção da procura no mercado, quantos 
menos profissionais disponíveis maiores os vencimentos.

Assiste-se ainda a um desfasamento dos vencimentos entre o Norte e o Sul, contudo as diferenças estão cada vez mais 
atenuadas, com o crescimento do mercado do Porto e forte investimento de empresas tecnológicas no norte.

  TENDÊNCIAS DE MERCADO

LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Director Sistemas de 
Informação 49.000€ 100.000€ 37.000€ 100.000€

Director de  
Desenvolvimento 42.000€ 70.000€ 35.000€ 70.000€

IT Manager 28.000€ 56.000€ 28.000€ 54.600€

Gestor Projeto 35.000€ 56.000€ 23.800€ 44.800€

Analista Funcional 21.200€ 35.000€ 18.200€ 32.200€

Consultor IT 21.000€ 56.000€ 21.000€ 49.000€

Administrador Bases 
Dados 28.000€ 42.000€ 22.400€ 42.000€

Administrador de 
Sistemas 35.000€ 49.000€ 35.000€ 49.000€

Administrador de Redes 28.000€ 42.000€ 28.000€ 42.000€

Arquitecto Sistemas 
Informação 42.000€ 56.000€ 35.000€ 51.800€

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

LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Técnico de Suporte / 
Help Desk 14.000€ 28.000€ 12.600€ 28.000€

Supervisor Help Desk 21.000€ 35.000€ 19.600€ 30.800€

Responsável  
Segurança de SI 35.000€ 56.000€ 35.000€ 63.000€

Delivery Manager 35.000€ 56.000€ 32.200€ 51.800€

Pentester / Auditor 
Segurança 21.000€ 35.000€ 21.000€ 35.000€

DevOps 28.000€ 42.000€ 28.000€ 42.000€

Data Scientist 18.000€ 30.000€ 19.600€ 30.800€

CIO 70.000€ 120.000€ 70.000€ 109.200€

CTO 56.000€ 100.000€ 56.000€ 91.000€

CISO 56.000€ 100.000€ 56.000€ 91.000€
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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.fizeram da nossa empresa um dos líderes do setor.

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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