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SITUAÇÃO GERAL DO SECTOR
Durante os últimos anos, o clássico perfil de Secretariado evoluiu, convertendo-se numa peça estratégica de grande valor e totalmente orientada a resultados. 
Desempenham um papel fundamental no quotidiano das empresas, trabalhando com diferentes departamentos. A proliferação das novas tecnologias e de 
empresas multinacionais obriga os profissionais administrativos a serem mais hábeis com aspetos informáticos e a ter um maior conhecimento de idiomas.   

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CLIENTES
Os clientes solicitam candidatos polivalentes com um alto nível de autonomia e competências linguísticas avançadas, especialmente em Inglês, Francês e 
Alemão. Em posições como a de Personal Assistant, continuam a ser  imprescindíveis características como a vocação de serviço, discrição e flexibilidade.

O QUE PROCURAM OS NOSSOS CANDIDATOS
As novas gerações procuram salários competitivos que se ajustem às responsabilidades e à exigência da posição, assim como outros benefícios que 
complementem o pacote salarial. Valorizam-se outros aspetos, como a possibilidade de formação contínua ou um horário flexível que permita a conciliação 
entre a vida profissional e laboral.   

TENDÊNCIA SALARIAL
Mantém-se uma crescente procura de pessoas com competências e experiência nas áreas de Office Management.

A grande mudança nesta área tem sido o aumento de forma generalizada do pacote salarial anual oferecido. Esta alteração justifica-se em parte pela crescente 
aposta de empresas multinacionais em Portugal, que têm como referência salarial outros países com índices salariais superiores.

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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EMPRESAS DE GRANDE DIMENSÃO E MULTINACIONAIS LISBOA PORTO

Secretária de Presidência 35.000€ - 40.000€ 30.800€ - 42.000€

Secretária de Administração 25.000€ - 38.000€ 22.400€ - 32.200€

Secretária de Direcção Geral 25.000€ - 38.000€ 18.200€ - 25.200€

Senior Executive Assistant 25.000€ - 32.000€ 22.400€ - 30.800€

Junior Executive Assistant 18.200€ - 21.000€ 16.800€ - 19.600€

Secretária Jurídica 16.800€ - 25.200€ 16.100€ - 23.800€

Secretária de Departamento 14.000€ - 25.200€ 12.600€ - 21.000€

Assistente Administrativa 11.200€ - 16.800€ 11.200€ - 16.800€

Recepcionista 10.500€ - 16.800€ 17.500€ - 29.400€

Office Manager 21.000€ - 45.000€ 16.800€ - 24.500€

Office Assistant 14.000€ - 21.000€ 12.600€ - 19.600€

Secretária Executiva 21.000€ - 28.000€ 19.600€ - 26.600€

Contact Center Manager 21.000€ - 45.000€ 19.600€ - 29.400€

Costumer Service Specialist 11.900€ - 22.400€ 11.200€ - 20.300€

*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




