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PERSPETIVA GERAL DO SECTOR
A procura de profissionais nas áreas de Logística e Supply Chain tem crescido nos últimos anos e encontra-se atualmente bastante dinâmica no sector 
Industrial, Retalho e Construção, sendo que cada vez mais se denota uma procura, por estes profissionais superior à oferta do mercado. 

Esta tendência, acentuada nos últimos anos, deve-se ao fato de cada vez mais a Logística e o Supply Chain serem vistos como um core fundamental no 
negócio, tanto de organizações produtivas, como de serviços.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CLIENTES
Os perfis mais procurados são essencialmente de middle management, nomeadamente: Costumer Service, Supervisor de Logística, Responsável de Operações, 
Comprador Sénior, bem como posições de Top Management, nomeadamente: Diretor de Operações, Diretor de Logística, Diretor de Supply Chain e Diretor de 
Compras. 

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CANDIDATOS
As empresas devem diferenciar-se, através da definição e disseminação transparente de uma forte cultura empresarial, um plano de progressão de carreira 
bem definido e um pacote de fringe benefits diversificado, que não descure temas que se encontram na ordem do dia como saúde ou flexibilidade. 

TENDÊNCIA SALARIAL
A Logística tem tido uma procura cada vez maior de profissionais qualificados, procura a qual tem, por diversas vezes, superado a oferta, o que tem feito com que o 
sector se vá reinventado constantemente. De modo a manterem a retenção de talentos, as empresas têm apostado no crescimento interno dos seus profissionais, 
na sua formação contínua e em oferecer diversos fringe benefits adicionais, como é o caso do ginásio, seguro de saúde, fundo de pensões, entre outros, bem como 
uma progressão salarial constante, baseada em objetivos.

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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PURCHASING LISBOA PORTO

Procurement Coordinator 32.000€ - 42.000€ 29.000€ - 40.000€

Buyer 24.000€ - 42.000€ 23.100€ - 39.200€

Category/Commodity Manager 32.000€ - 42.000€ 33.600€ - 42.000€

Procurement Manager 37.000€ - 55.000€ 37.800€ - 52.000€

Procurement Director 49.000€ - 80.000€ 49.000€ - 75.000€

CUSTOMER SERVICE LISBOA PORTO

Customer Service Representative 18.200€ - 22.400€ 18.000€ - 22.400€

Customer Service Manager 28.000€ - 37.800€ 27.000€ - 36.400€

Customer Service Director 38.000€ - 55.000€ 33.000€ - 44.000€

SUPPLY CHAIN LISBOA PORTO

Supply Chain Analyst 21.000€ - 24.000€ 18.000€ - 23.000€

Supply/Demand Planner 23.000€ - 32.000€ 23.000€ - 31.000€

Supply Chain Manager 37.000€ - 52.000€ 37.000€ - 50.000€

Supply Chain Director 50.000€ - 80.000€ 49.000€ - 77.000€

LOGISTICS LISBOA PORTO

Import/Export Specialist 17.000€ - 22.400€ 17.000€ - 21.000€

Logistics Coordinator 25.000€ - 32.000€ 24.000€ - 30.000€

Warehousing Manager 24.000€ - 35.000€ 23.000€ - 32.000€

Logistics Manager 35.000€ - 55.000€ 35.000€ - 55.000€

Logistics Director 49.000€ - 80.000€ 45.000€ - 80.000€

*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




