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PERSPETIVA GERAL DO SECTOR
O investimento numa alimentação mais saudável, a aposta no ecológico e artesanal, a incorporação da gastronomia noutros sectores e o facto de Portugal 
continuar a ser um destino muito atrativo para os turistas são as principais correntes que marcam o desenvolvimento deste sector.  Destaca-se também uma 
tendência em crescimento da personalização, sendo que o cliente procura experiências à medida e o Big Data facilita. A transparência continua como um 
dos principais valores, existindo um cuidado em todos os aspetos, desde a reputação online ao compromisso com o cliente, passando pela Responsabilidade 
Social Corporativa (RSC).

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CLIENTES
Na área Hoteleira, os perfis de Diretor Geral, Chefe de Cozinha e Sales Manager encontram-se entre os mais procurados, devido ao seu papel importante para 
a gestão de negócio e a otimização do negócio. Na Restauração, mantem-se a procura de posições operativas, mas com um foco mais analítico, estratégico 
e de gestão. Em Agências de Viagens Online, destaca-se a procura de perfis como Product Managers ou Business Developers com um foco claro no digital.

Relativamente às competências requeridas, a criatividade e a técnica são importantes em cozinha, mas cada vez mais se valorizam outras skills como a 
capacidade de análise ou a otimização de custos. A crescente profissionalização do sector reflete-se numa maior procura de candidatos com formação 
universitária, competências comerciais, capacidades comunicativas e de liderança. 

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CANDIDATOS
O sector de Hospitality & Leisure tem tradicionalmente horários árduos, mas as novas geração priorizam o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Neste 
contexto, o dynamic work  converte-se numa ferramenta de retenção de talento.

TENDÊNCIA SALARIAL
Os salários mantêm-se estáveis relativamente ao último ano. Por outro lado, benefícios como formação, estacionamento, descontos em restaurantes e hotéis 
da empresa ou flexibilidade são cada vez mais valorizados.

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 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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POSIÇÕES LISBOA PORTO

Diretor Geral de Operações 60.000€ - 100.000€ 54.000€ - 85.000€

Diretor de Hotel 40.000€ - 85.000€ 36.000€ - 72.000€

Diretor Residente 35.000€ - 60.000€ 32.000€ - 51.000€

Diretor Comercial/Marketing 40.000€ - 60.000€ 36.000€ - 51.000€

Sales Manager 30.000€ - 55.000€ 27.000€ - 46.000€

Diretor de Marketing 40.000€ - 60.000€ 36.000€ - 50.400€

Diretor F&B 40.000€ - 70.000€ 36.000€ - 56.000€

F&B Assistant Manager 30.000€ - 45.000€ 27.000€ - 38.000€

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

Chef Executivo 45.000€ - 70.000€ 39.000€ - 63.000€

POSIÇÕES LISBOA PORTO

Banquet Chef 35.000€ - 55.000€ 32.000€ - 46.000€

Revenue Manager 40.000€ - 70.000€ 36.000€ - 60.000€

Ecommerce Manager 30.000€ - 45.000€ 28.000€ - 38.000€

Diretor de Alojamento 35.000€ - 55.000€ 32.000€ - 48.000€

Front Office Manager 22.000€ - 38.000€ 20.000€ - 32.000€

Governanta Executiva 25.000€ - 42.000€ 23.000€ - 23.000€

POSIÇÕES LISBOA PORTO

4**** 5***** 4**** 5*****

Assistant Hotel Manager 35.000€ 50.000€ 35.000€ 45.000€

*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




