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PERSPETIVA GERAL DO SECTOR
A explosão tecnológica originou uma situação de desequilíbrio em que a procura de talento é muito superior à oferta atual. 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 quanto 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.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CLIENTES
A “transformação Digital” das empresas é responsável pelo investimento em algumas especializações como a CiberSecurity, IOT, Cloud, Machine Learning, Big 
Data.

Atualmente existe uma grande procura de perfis técnicos com as soft skills necessárias para unir os objetivos técnicos com os de negócio e para atrair e reter 
talento. A liderança, empatia ou capacidade comunicativa são algumas das competências mais valorizadas.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CANDIDATOS
As novas gerações priveligiam o desenvolvimento profissional e desejam trabalhar em projetos nos quais possam aprender com referências do mercado. 
Pretendem  que o seu trabalho traga valor e, portanto, procuram organizações flexíveis, onde as mudanças são rápidas e têm um impacto positivo na 
sociedade. Além do salário, esperam outros benefícios como a flexibilidade horária, formação constante, escritórios agradáveis ou um bom clima laboral. 

TENDÊNCIA SALARIAL
A remuneração 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.

Os benefícios sociais são também cada vez mais valorizados, nomeadamente: tickets de restaurante, seguros (médico e  de vida), telemóvel, plano de pensões, 
fruta e snacks, retribuição flexível, formação, trabalho remoto e ações na bolsa.

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

MANAGERS LISBOA PORTO

Diretor Sistemas de Informação 49.000€ - 100.000€ 60.000€ - 100.000€

Diretor de Desenvolvimento 42.000€ - 70.000€ 56.000€ - 70.000€

IT Manager 28.000€ - 56.000€ 40.550€ - 55.800€

Gestor Projeto 35.000€ - 56.000€ 30.000€ - 60.000€

Analista Funcional 21.000€ - 35.000€ 21.500€ - 35.000€

Consultor IT 21.000€ - 56.000€ 23.000€ - 50.000€

Administrador Bases Dados 28.000€ - 42.000€ 25.400€ - 42.000€

Administrador de Sistemas 35.000€ - 49.000€ 25.700€ - 38.000€

Administrador de Redes 28.000€ - 50.000€ 26.500€ - 41.000€

Arquiteto Sistemas Informação 42.000€ - 56.000€ 50.000€ - 70.000€

TEAM LEADERS LISBOA PORTO

Técnico de Suporte / Help Desk 14.000€ - 28.000€ 14.600€ - 25.200€

Supervisor Help Desk 21.000€ - 35.000€ 19.600€ - 26.400€

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

Delivery Manager 35.000€ - 56.000€ 39.200€ - 49.800€

Programador 21.000€ - 48.000€ 25.200€ - 56.000€

Pentester / Auditor Segurança 21.000€ - 40.000€ 30.000€ - 35.000€

DevOps 28.000€ - 42.000€ 31.900€ - 42.500€

Data Scientist 18.000€ - 45.000€ 22.500€ - 50.000€

CIO 70.000€ - 120.000€ 60.000€ - 112.000€

CTO 56.000€ - 100.000€ 56.000€ - 100.000€

CISO 56.000€ - 100.000€ 56.000€ - 69.000€

CONTACTS
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




