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Managing Director, Hays Portugal 

Bem-vindo(a) à nova edição do nosso Guia do 
Mercado Laboral, com informação actualizada  
sobre as tendências de recrutamento e as  
dinâmicas salariais do mercado de trabalho 
qualificado em Portugal.

Os nossos consultores especializados lidam com milhares de empresas 
e de profissionais de Norte a Sul do país, procurando ouvir as suas 
dúvidas, expectativas e necessidades. Este Guia é o resultado 
desse contacto diário, que tanto nos tem ensinado sobre a forma 
como se trabalha em Portugal e sobre o potencial imenso (e ainda 
desaproveitado) deste país.

As boas notícias
Fazendo uma leitura rápida dos principais pontos desta nova edição, 
não posso deixar de sentir alguma apreensão. Não pela natureza da 
informação que temos para partilhar, mas pela forma como poderá 
ser recebida. Passo a explicar: este ano, temos boas notícias. E nós, 
portugueses, não somos bons a lidar com boas notícias. Desconfiamos. 
Recuamos. Analisamos até ao ínfimo detalhe até encontrar aquilo  
que é negativo, de entre tudo o que é positivo.

Note-se que esta não é uma crítica a Portugal ou aos portugueses. Nem 
tão pouco uma desvalorização dos problemas económicos e sociais 
muito reais que enfrentamos, e que são parte da construção da nossa 
identidade e do nosso historial de esforço, vontade e capacidade de 
trabalho. Mas a verdade é que temos alguma dificuldade em acreditar 
naquilo que de bom conseguimos fazer, enquanto colectivo. Sabotamo-
nos a nós próprios com os nossos complexos e medos. Olhamos para o 
mapa e escolhemos ver-nos na periferia, quando podíamos aperceber-
nos de que somos a porta de entrada da Europa, estrategicamente 
posicionados de frente para um continente e a apenas um  
passo de outro.

Falemos, então, das boas notícias: pela primeira vez em vários anos, a 
maioria das empresas que responderam ao nosso inquérito consideram 
reforçar os seus quadros em 2014. Trata-se de 58% de empregadores 
a manifestarem a sua abertura à contratação de profissionais das 
mais variadas áreas, principalmente Comercial, de Engenharia e de 
Tecnologias da Informação. Neste momento em que as taxas de 
desemprego registam níveis inéditos em Portugal, este pode ser 
um importante sinal de viragem e de esperança – se escolhermos 
vê-lo desta forma, claro. E, mais uma vez, a diferença poderá estar 
precisamente nessa escolha.

Compreender o mercado de trabalho
Para o Guia deste ano, não nos focámos apenas nas tendências 
sectoriais, nas médias salariais e nas opiniões de empregadores 
e candidatos; quisemos ir mais longe e comparar perspectivas e 
expectativas. Procurámos encontrar pontos de equilíbrio entre aquilo 
que as empresas necessitam e o que os profissionais qualificados 
deste país afirmam poder oferecer, e descobrimos algumas diferenças 
interessantes. Investigámos motivações e preferências de profissionais 
em todos os sectores, numa lógica de atracção e retenção de talento.

Consultámos também centenas de profissionais no estrangeiro, para 
saber porque saíram e o que os faria (ou impediria de) voltar a Portugal. 
Mais uma vez, temos notícias positivas: 71% pretendem regressar. 
Seremos capazes de criar condições e estruturas que nos permitam 
receber estes profissionais a médio ou longo prazo, beneficiando do 
conhecimento que trazem de países e culturas tão diferentes da nossa?

Tal como em anos anteriores, incluímos tabelas salariais actualizadas 
com os valores praticados neste momento (de acordo com o nosso 
conhecimento do mercado) e com novas funções que surgiram para 
fazer face aos desafios do mercado. Disponibilizamos ainda uma análise 
de tendências de recrutamento em cada sector, bem como previsões 
relativamente aos perfis que serão mais procurados em 2014.

Um ponto de viragem
Enquanto fechávamos esta edição, chegavam-nos novas notícias sobre 
o aumento das exportações portuguesas. Mais um sinal – um bom sinal 
– de que poderemos estar prestes a entrar no bom caminho. Vivemos 
um momento decisivo em Portugal, que pode mudar definitivamente a 
nossa economia e o nosso mercado de trabalho. O desafio que se coloca 
agora é o de aprender com os erros do passado e, desta vez, acreditar 
que somos capazes. 

Como sempre, estaremos junto de empresas e profissionais a contribuir 
activamente para as transformações que estão em curso. Este Guia é 
mais um convite a reflectir sobre os desafios que nos esperam.

Aproveitamos para agradecer aos milhares de profissionais que 
colaboraram connosco e que tornaram possível o Guia do Mercado 
Laboral 2014.

UMA NOVA PERSPECTIVA

ACERCA DA HAYS
A HAYS é um Grupo líder mundial em recrutamento especializado  
de profissionais qualificados. 

O Grupo opera nos sectores público e privado, nas áreas de 
Recrutamento Especializado, Executive Search e Interim Management 
(Trabalho Temporário Especializado). Conta com cerca de 7800 
colaboradores, distribuídos por 239 escritórios em 33 países, actuando 
em mais de 20 áreas de especialidade. 

Em Portugal, a Hays opera em todo o país a partir dos seus escritórios 
de Lisboa e Porto, recrutando profissionais nas áreas de: 

•  Accountancy & Finance

•  Banking

•  Construction & Property

•  Engineering

•  Human Resources

•  Information Technology

•  Industry

•  Insurance

•  Logistics

•  Life Sciences

•  Retail

•  Sales & Marketing

Contacte-nos para obter o nosso aconselhamento.
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O MERCADO DE  
TRABALHO QUALIFICADO 
A PALAVRA A EMPREGADORES  
E PROFISSIONAIS

Numa tentativa de compreender as tendências do 
mercado de trabalho em Portugal, consultámos milhares 
de profissionais com quem trabalhamos nos nossos 
processos de recrutamento. 

Cerca de 4000 profissionais qualificados e mais de 800 empregadores 
responderam ao nosso pedido e aceitaram partilhar connosco as suas opiniões, 
motivações e até planos para 2014.

Se alguns resultados estão em linha com o esperado, outros revelaram-se 
manifestamente surpreendentes. Descobrimos discrepâncias interessantes entre 
as expectativas de empresas e de candidatos, além de tendências que parecem 
variar consideravelmente consoante a área de actuação, idade e género  
destes profissionais.

Note-se que, ainda que os números apresentados sejam inteiramente retirados 
das respostas que recebemos de clientes e candidatos, a nossa interpretação é 
inteiramente baseada no know-how dos nossos consultores especializados que 
contactam diariamente com a realidade do mercado de trabalho português.

ATRACÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTO

Mudar de emprego – as motivações de quem procura  
novos desafios
Analisando de perto as respostas de milhares de profissionais 
qualificados de norte a sul do país, o indicador que mais se destaca é 
sem dúvida o da abertura a uma mudança de emprego a curto prazo. 
A percentagem, que se mantinha mais ou menos estável nos inquéritos 
realizados desde 2010, aumentou este ano para uns expressivos 83%.

Percentagem de profissionais que consideram mudar  
de emprego

No entanto, independentemente destas variações, os dados indicam 
claramente que mais de dois terços dos profissionais de todos 
os sectores analisados consideram, de alguma forma, procurar 
novos projectos em 2014. Será este um sinal de que a lealdade dos 
colaboradores está a perder terreno perante as dificuldades e desafios 
do mercado actual? O que será que procuram exactamente estes 
profissionais qualificados, e que motivações estarão por detrás  
desta necessidade de mudança? 

Além de um salário atractivo, os profissionais portugueses parecem 
ambicionar sobretudo maior satisfação profissional. Quando 
confrontados com uma lista de 10 factores, a maioria dos inquiridos 
seleccionou as perspectivas de progressão e a procura por projectos 
mais interessantes como as principais razões que poderão potenciar  
a procura de um novo emprego. O pacote salarial ocupa a terceira  
posição na tabela, como se pode verificar no gráfico abaixo.

Curiosamente, apesar da importância atribuída ao salário enquanto 
factor de mudança, apenas 47% dos inquiridos afirmam ter negociado 
o seu pacote salarial actual com o empregador. Este número pode ser 
interpretado de diferentes formas: por um lado, é possível que a oferta 
salarial apresentada pelas empresas esteja em linha com a expectativa 
dos candidatos; por outro lado, pode ser um sinal de que os candidatos 
não têm simplesmente margem negocial para incrementar o seu salário. 
Tendo em conta que a maioria destes profissionais se encontra no 
emprego actual há mais de 2 anos, o problema poderá estar também 
numa eventual estagnação salarial ou de carreira.

Este valor varia ligeiramente consoante a área de actuação. De acordo 
com os nossos dados, os profissionais mais abertos a uma mudança  
são os de Marketing e Vendas, Engenharia e Recursos Humanos.  
Em Tecnologias da Informação, Life Sciences e Retail esta  
percentagem cai para uma média de 77%.

74% 80% 82% 84% 86%76% 78%

 Marketing e Vendas

 Engenharia

 Recursos Humanos

 Banca e Seguros

 Contabilidade e Finanças

 Tecnologias da Informação

 Life Sciences

 Retalho

Percentagem de profissionais que consideram mudar  
de emprego (por área)

0% 30% 40% 50% 70%60%10% 20%

 Fim do actual contrato de trabalho

 Incompatibilidade entre vida pessoal e profissional

 Interesse em viver noutra cidade/região do país

 Insatisfação com a chefia directa

 Situação contratual pouco estável

 Vontade de sair de Portugal

 Insatisfação com a empresa

 Pacote salarial

 Procura de projectos mais interessantes

 Perspectivas de progressão

Motivações para uma eventual mudança de emprego  
(por área)2010 2011 2012 2013

75%

80%

85%
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ATRACÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTO

Negociou o seu pacote salarial actual?

4753

 Sim

 Não

Recolhemos outros indicadores relativamente a promoções e dinâmicas 
salariais que parecem ir de encontro a esta última hipótese de 
estagnação salarial. De acordo com o nosso inquérito, apenas 8% dos 
inquiridos foram promovidos em 2013 e 25% beneficiaram um aumento 
salarial, o que significa que a maioria das empresas não estará a 
conseguir dar resposta a dois dos três principais motivos de insatisfação 
dos seus colaboradores: a falta de progressão profissional e um salário 
em linha com as expectativas.

70% profissionais não foram aumentados ou promovidos  
em 2013 

 Aumentado

 Promovido

 Não teve qualquer aumento ou promoção

0% 60% 80%20% 40%

Outros dados do nosso inquérito parecem vir reforçar a ideia de que, em 
muitos casos, o pacote salarial terá uma relação mais ou menos directa 
com a vontade de mudar de emprego. Quando questionados acerca 
do seu pacote salarial actual, os profissionais das áreas de Recursos 
Humanos, Banca / Seguros e Engenharia lideram a tabela dos mais 
descontentes – áreas essas que, sem surpresas, estão também presentes 
no topo da lista dos que consideram mudar de emprego em 2014.

20% 35% 40% 45%25% 30%

 Recursos Humanos

 Banca e Seguros

 Engenharia

 Life Sciences

 Contabilidade e Finanças

 Marketing e Vendas

 Retalho

 Tecnologias da Informação

Percentagem de profissionais insatisfeitos com o seu salário O que valorizam os profissionais num potencial empregador Pontos fortes e vantagens das empresas

No entanto, verificámos que noutras áreas esta relação entre insatisfação 
salarial e procura de novos projectos não é tão linear. Os profissionais de 
Marketing e Vendas, apesar de liderarem as intenções de mudança de 
emprego, não estão entre os mais descontentes com o seu salário. 

Veja-se também o caso dos profissionais de Life Sciences, que 
apresentam níveis de insatisfação salarial muito semelhantes aos de 
Marketing e Vendas, mas que estão entre os que menos pretendem 
procurar novos projectos profissionais num futuro próximo.

O que valorizam os profissionais num potencial empregador
Verificámos anteriormente que a maioria dos profissionais estão de 
alguma forma insatisfeitos com a sua situação profissional, considerando 
por isso mudar de emprego em 2014. 

Estas são boas notícias para empresas que pretendam recrutar no 
próximo ano (e que, como veremos mais adiante, ascendem a 58% - a 
melhor taxa em vários anos), mas também uma ameaça para a retenção 
de talento em muitas estruturas. Qual será, então, a estratégia mais 
adequada para reter e atrair talento em Portugal?

Segundo os resultados do nosso inquérito, um plano de carreira, uma 
oferta salarial atractiva e uma boa cultura empresarial são fundamentais 
para os profissionais portugueses. A este TOP 3 seguem-se a solidez 
financeira da empresa e a qualidade dos projectos apresentados.

Questionámos também as empresas sobre os pontos fortes e vantagens 
que têm para oferecer actualmente. Os resultados que nos apresentaram 
são algo diferentes do esperado pelos candidatos:

100%50%0%

Solidez financeira

Qualidade dos projectos

Dimensão da empresa

Plano de formação

Localização geográfica

Benefícios não financeiros

Prestígio no mercado

Prémios de desempenho

Outros

Plano de carreira

Oferta salarial

Cultura empresarial

100%50%0%

Qualidade dos projectos

Dimensão da empresa

Benefícios não financeiros

Plano de carreira

Localização geográfica

Plano de formação

Oferta salarial

Prémios de desempenho

Outros

Solidez financeira

Prestígio no mercado

Cultura empresarial

(Todos os valores presentes nos gráficos correspondem a percentagens)



10          Guia do Mercado Laboral 2014 Guia do Mercado Laboral 2014          11 

ATRACÇÃO E RETENÇÃO DE TALENTO

As diferenças entre as tabelas anteriores indicam que os empregadores 
podem estar a falhar em duas das principais expectativas dos 
profissionais: um bom plano de carreira e um salário atractivo. Sendo 
que os atractivos oferecidos pelas empresas como alternativa não são, 
em muitos casos, suficientes para contrabalançar este problema. Note-se 
que apesar de 51% dos empregadores referirem o prestígio no mercado 
como um ponto forte da empresa, apenas 26% dos profissionais o 
consideram um factor decisivo. O mesmo se passa com a dimensão da 
empresa, que é muito mais valorizada por empregadores do  
que por candidatos. 

Já em termos da importância da cultura empresarial, qualidade dos 
projectos, localização geográfica, prémios de desempenho e benefícios 
não financeiros, as expectativas dos profissionais parecem estar em linha 
com a oferta dos empregadores.

Uma vez mais, o interesse por cada um destes factores varia ligeiramente 
consoante a área de actuação dos profissionais em questão. Analisemos, 
por exemplo, a importância da cultura empresarial para candidatos 
de diferentes sectores. Trata-se de um factor muito valorizado por 
profissionais de Recursos Humanos, mas menos relevante para um 
profissional de Banca e Seguros, ou de Tecnologias da Informação.

Apresentamos em seguida a lista de todos os factores analisados  
e quais os profissionais que mais os valorizam:

Uma questão de idade e género?
Alguns dos resultados que recebemos em termos de motivações para a 
mudança parecem variar ligeiramente consoante a idade e género dos 
inquiridos. Verificámos, por exemplo, uma maior prevalência masculina 
na importância dada à dimensão da empresa e à qualidade dos 
projectos, e uma maior prevalência feminina em termos de valorização 
da localização geográfica da empresa.

Por outro lado, se tivermos em conta a oferta salarial, a tendência 
inverte-se, estando os profissionais de Tecnologias da Informação  
entre os que mais valorizam este factor:

Já se optarmos por observar a importância do plano de carreira, 
os profissionais de Banca e Seguros, Retalho e Recursos Humanos  
lideram o top:

45% 60% 65% 70% 75%50% 55%

 Recursos Humanos

 Marketing e Vendas

 Life Sciences

 Engenharias

 Contabilidade e Finanças

 Retalho

 Banca e Seguros

 Tecnologias da Informação

Percentagem de candidatos que valorizam  
a cultura empresarial

45% 60% 65% 70%50% 55%

 Tecnologias da Informação

 Banca e Seguros

 Contabilidade e Finanças

 Engenharias

 Marketing e Vendas

 Recursos Humanos

 Life Sciences

 Retalho

Percentagem de candidatos que valorizam a oferta salarial

58% 64% 66% 68% 70%60% 62%

 Banca e Seguros

 Retalho

 Recursos Humanos

 Marketing e Vendas

 Life Sciences

 Contabilidade e Finanças

 Engenharias

 Tecnologias da Informação

Percentagem de candidatos que valorizam o plano de carreira

Factor Profissionais que  
mais o valorizam

%

Dimensão da empresa Contabilidade e Finanças 28%

Localização geográfica Contabilidade e Finanças 30%

Solidez financeira Banca e Seguros 56%

Prémios de desempenho Banca e Seguros 22%

Plano de carreira Banca e Seguros 70%

Cultura empresarial Recursos Humanos 73%

Oferta salarial Tecnologias da Informação 66%

Plano de formação Tecnologias da Informação 31%

Benefícios não financeiros Life Sciences 20%

Qualidade dos projectos Life Sciences 55%

Prestígio no mercado Marketing e Vendas 32%

O que valorizam os profissionais num potencial  
empregador (por género)

Dimensão da empresa 27,2% 18,3%

Qualidade dos projectos 49,2% 40,7%

Prémios de desempenho 19,5% 16,1%

Cultura empresarial 56,7% 54,5%

Benefícios não financeiros 14,4% 13,8%

Oferta salarial 59,4% 59,2%

Prestígio no mercado 25,9% 26,3%

Plano de formação 26,2% 27,1%

Plano de carreira 63,3% 64,4%

Solidez financeira 47,4% 51,0%

Localização geográfica 18,9% 23,4%

Quando segmentamos a análise por idade, os resultados apresentam 
também ligeiras variações. Naturalmente, o plano de carreira e a oferta 
salarial vão perdendo importância à medida que aumenta a faixa etária; 
no entanto, a importância do plano de formação parece disparar para 
profissionais a partir dos 50 anos, atingindo níveis superiores a todas as 
outras faixas etárias. 

Não deixa de ser interessante verificar que estes perfis, com décadas 
de experiência, não só reconhecem a importância de continuarem a 
actualizar-se para responder aos desafios do mercado actual, como 
ainda a valorizam mais do que os profissionais em início de carreira. 
É, por isso, fundamental que as empresas continuem a investir em 
formação contínua e relevante para garantir a retenção e satisfação 
destes seus quadros mais séniores.

 Solidez financeira

 Cultura empresarial

 Oferta salarial

 Qualidade dos projectos

 Prestígio no mercado

Até 30 anos 31-35 anos 36-40 anos 41-50 anos 50+ anos

O valorizam os profissionais num potencial empregador  
(por idade)

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 Plano de formação

 Plano de carreira

Até 30 anos 31-35 anos 36-40 anos 41-50 anos 50+ anos

20%

30%

40%

50%

60%

80%

70%
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COMPETÊNCIAS – O QUE PROCURAM OS  
EMPREGADORES E O QUE OFERECEM OS CANDIDATOS

Analisámos até agora os resultados do nosso inquérito numa lógica de 
atracção e retenção de profissionais qualificados, tendo em conta as 
perspectivas de mudança de emprego e o que estes profissionais mais 
valorizam num potencial empregador.

No entanto, poderão estes profissionais oferecer aquilo de que as 
empresas necessitam, em termos de conhecimentos e competências? 
Questionámos mais de 800 empregadores relativamente ao que 
procuram num candidato ideal, em busca de respostas.

Tal como em anos anteriores, a grande maioria prefere a experiência à 
formação académica, o que reflecte a crescente tendência do mercado 
em recrutar perfis com competências já adquiridas, que possam trazer 
retorno mais imediato ao negócio.

No que diz respeito à importância de diferentes skills, a proactividade, 
as competências técnicas e a capacidade de trabalho são as três mais 
referidas pelos empregadores. A primeira é, sem dúvida, a mais unânime, 
e revela uma clara preferência das empresas por profissionais com 
iniciativa na resolução de problemas e no cumprimento das suas tarefas.

O que valoriza mais quando recruta: formação ou experiência?

 Formação

 Experiência21

79

Diferenças entre procura e oferta de competências

Skill Empregadores 
que a valorizam

Candidatos que  
a possuem

Ética/valores 36,1% 18,9%

Apetência para trabalhar 
em equipa

33,5% 21,5%

Competências técnicas 39,0% 28,7%

Proactividade 45,7% 35,5%

Potencial de crescimento 24,1% 14,6%

Conhecimento do sector 23,5% 14,7%

Inteligência emocional 20,8% 13,8%

Flexibilidade de horários 12,8% 7,3%

Resiliência 17,4% 12,4%

Conhecimentos linguísticos 12,7% 10,5%

Orientação para objectivos 36,2% 34,7%

Capacidade de trabalho 36,9% 37,1%

Autonomia 21,4% 22,7%

Disponibilidade para viajar 6,1% 7,5%

Lealdade 13,7% 16,1%

Criatividade 8,7% 12,5%

Diplomacia 1,1% 5,2%

Capacidade de negociação 7,5% 11,7%

Planeamento e 
organização

21,5% 28,1%

Experiência internacional 3,4% 10,1%

Atenção ao detalhe 4,5% 12,7%

Capacidade de adaptação 24,8% 36,0%

Perfil de liderança 9,3% 21,8%

Gestão de equipas 4,4% 21,2%

Polivalência 23,1% 40,0%

 Mais procura que oferta

 Mais oferta que procura

Em termos de competências linguísticas, o Inglês é claramente o 
idioma estrangeiro mais valorizado pelos empregadores. No entanto, 
importa referir que quase uma em cada duas empresas já considera 
o Castelhano importante para o seu negócio – algo sem dúvida a 
ter em conta por parte dos profissionais à procura de emprego e 
que pretendam enriquecer o seu currículo com formação linguística. 
Seguem-se o Francês, o Alemão e o Italiano na lista de preferências dos 
empregadores. O Mandarim começa também já a afirmar-se como um 
idioma de futuro no mercado de trabalho.

Naturalmente, a noção de perfil ideal implica um conjunto de 
competências muito específicas que variarão sempre consoante o sector 
de actividade, o tipo de função, a senioridade do cargo e até mesmo a 
cultura empresarial. As exigências de uma função comercial ou técnica 
são muito diferentes, do mesmo modo que a um profissional de suporte 
não serão exigidas as competências necessárias a um gestor de equipas. 

No entanto, podemos destacar um conjunto de skills que, de um modo 
geral, reunem mais consenso entre os empregadores que entrevistámos. 
O “colaborador ideal” será, então, experiente na função, proactivo, com 
competências técnicas adequadas e capacidade de trabalho. Deve ser 
orientado para o cumprimento de objectivos específicos, ter sentido de 
ética e conhecimentos de idiomas, sobretudo de Inglês e de Castelhano.

Skills como ética/valores, apetência para trabalhar em equipa, 
competências técnicas, proactividade e potencial de crescimento 
parecem ter mais procura por parte das empresas do que oferta por 
parte dos candidatos. O contrário verifica-se em skills com polivalência, 
gestão de equipas, perfil de liderança, capacidade de adaptação e 
atenção ao detalhe, que têm mais oferta do que procura.

0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%10% 20%

 Inglês

 Castelhano

 Alemão

 Francês

 Italiano

 Mandarim

Idiomas mais valorizados pelos empregadores

Top 10 de competências mais valorizadas pelos empregadores

50%25%0%

Orientação para objectivos

Ética/valores

Potencial de crescimento

Apetência para trabalhar em equipa

Conhecimento do sector

Capacidade de adaptação

Polivalência

Proactividade

Competências técnicas

Capacidade de trabalho

No entanto, se compararmos as skills que as empresas procuram  
com as que os candidatos afirmam poder oferecer (segundo  
uma auto-avaliação), encontramos discrepâncias interessantes. 

(Todos os valores presentes nos gráficos correspondem a percentagens)



14          Guia do Mercado Laboral 2014 Guia do Mercado Laboral 2014          15 

FUGA DE TALENTO – RETRATO DE QUEM  
SAIU OU PENSA SAIR DE PORTUGAL

De entre os profissionais que responderam ao nosso inquérito, 80% dos 
que se encontram neste momento a viver em Portugal afirmam que 
estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro. Trata-se do valor mais 
alto desde o ano 2009, o que faz todo o sentido se tivermos em conta  
o aumento dos números da emigração em Portugal nos últimos anos.

A preferência por regiões geográfica e culturalmente mais próximas 
a Portugal continua a ditar as preferências de quem considera sair do 
país. A Europa é claramente o destino mais desejado, muito à frente da 
América do Norte e América do Sul. Curiosamente, África obteve apenas 
22% das respostas, uma percentagem muito semelhante à da Oceânia e 
Ásia – este poderá ser, talvez, um reflexo da instabilidade política e social 
que se tem verificado nesse continente, e que poderá estar a diminuir o 
interesse dos portugueses em aceitar projectos na região.

Os resultados parecem indicar ainda que as dificuldades linguísticas não 
preocupam demasiado os profissionais portugueses, já que apenas 19% 
dão preferência a países de expressão portuguesa.

71% dos profissionais no estrangeiro pretende voltar a Portugal
Quisemos saber qual o perfil e motivações dos profissionais qualificados 
portugueses que se encontram neste momento a trabalhar no 
estrangeiro. Trata-se de profissionais jovens, na sua maioria (49%  
não ultrapassam os 35 anos de idade), sobretudo do sexo masculino  
e das áreas de Engenharia, Contabilidade e Finanças, e Tecnologias  
da Informação. 

Percentagem de profissionais disponíveis para trabalhar  
no estrangeiro

0% 30% 40% 50% 60% 70% 80%10% 20%

 Europa

 América do Norte

 América do Sul

 África

 Oceânia

 Países de expressão portuguesa

 Ásia

Destinos de emigração mais desejados

79

Idade dos profissionais portugueses no estrangeiro

 Até 25 anos

 Entre 26 e 30 anos

 Entre 31 e 35 anos

 Entre 36 e 40 anos

 Entre 41 e 50 anos

 Mais de 50 anos

2115

33

24

21

6

1

0% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%4% 6%

 Engenharia

 Contabilidade e Finanças

 Tecnologias da Informação

 Marketing e Publicidade

 Retalho

TOP 5 de áreas de actuação dos profissionais no estrangeiro

O facto de a esmagadora maioria destes profissionais ter emigrado há 
menos de cinco anos estará certamente relacionado com a instabilidade 
económica que se tem verificado em Portugal, mas não necessariamente 
com os números do desemprego. Note-se que, quando questionados 
sobre os motivos que os levaram a abandonar o país, apenas 21% 
afirmam não ter encontrado oportunidades de emprego na sua área; 
a maior parte destes profissionais já se encontravam no activo quando 
resolveram aceitar uma oferta melhor no estrangeiro.

Trata-se de um claro sinal de que as empresas a actuar em Portugal não 
estão a conseguir competir com as condições oferecidas além-fronteiras. 
Seja por questões salariais, contratuais, ou simplesmente pela qualidade 
dos projectos oferecidos.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

20102009 2011 2012 2013

75%

65%

80%

70%

85%

(Todos os valores presentes nos gráficos correspondem a percentagens)
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FUGA DE TALENTO – RETRATO DE QUEM  
SAIU OU PENSA SAIR DE PORTUGAL

Factores que influenciam a decisão de não regressar  
a Portugal

60%30%

Não me oferecem os mesmos valores salariais em Portugal

Não me agradam as condições de trabalho em Portugal

Não existem projectos interessantes em Portugal

Há mais qualidade de vida no país onde estou

Gosto de viver no país onde estou

Não há emprego na minha área em Portugal

A minha família não pode/não quer regressar a Portugal

Outros motivos

Factores que mais influenciariam um eventual  
regresso a Portugal

60%30%0%

Vontade de viver em Portugal

Um pacote salarial atractivo

O desafio de um projecto diferente ou inovador

Melhoria da conjuntura económica portuguesa

Motivos de ordem pessoal ou familiar

Condições contratuais vantajosas

Um cargo importante

O facto de ser uma empresa prestigiada

A localização geográfica da empresa

Outros motivos

Se entre os que planeiam regressar os motivos de ordem “emocional” 
parecem sobrepor-se a todos os outros, já entre os o que não pretendem 
voltar a Portugal os impedimentos apresentados são mais objectivos. 
Estes profissionais referiram sobretudo a expectativa salarial,  
as condições de trabalho e os projectos oferecidos como  
principais condicionantes.

A economia portuguesa dificilmente poderá competir com os níveis 
salariais ou condições praticados nos países de acolhimento, pelo que 
será quase impossível ir de encontro às exigências destes profissionais 
que não demonstram interesse em regressar. Trata-se, de certo modo,  
de talento perdido para Portugal.

Resta saber se conseguiremos criar condições e estruturas que nos 
permitam receber, a médio prazo, uma percentagem significativa dos 
outros 71% que pretendem regressar. Os benefícios que poderíamos 
retirar da experiência internacional e know-how destes profissionais 
compensariam certamente o investimento necessário à sua reintegração 
no mercado de trabalho português.

A maioria dos profissionais qualificados emigrou há  
menos de 5 anos

 Há menos de 6 meses

 Entre 6 meses e 1 ano

 Entre 1 e 5 anos

 Entre 5 e 10 anos

 Entre 10 e 20 anos

 Há mais de 20 anos

15

22

45

13
4

1

As motivações dos profissionais que emigram

50%25%0%

Para acompanhar o cônjuge ou familiares

Por outros motivos de ordem pessoal

O meu empregador ofereceu-me um novo projecto numa  
filial no estrangeiro

Outros motivos

Não encontrei oportunidades de emprego na minha área

Recebi propostas em Portugal, mas tive uma oferta melhor no estrangeiro

Já trabalhava em Portugal, mas tive uma oferta melhor no estrangeiro

0% 15% 20% 25% 30%5% 10%

 Angola

  Brasil

 Espanha

 Reino Unido

 Alemanha

 Moçambique

 França

 EUA

 Holanda

 Suiça

Para onde emigraram os profissionais inquiridos - Top 10

Outros dados do nosso inquérito apresentam-nos, no entanto, 
perspectivas mais positivas que podem vir a atenuar um pouco  
as consequências da fuga de talentos: 71% destes profissionais  
no estrangeiro pretendem regressar. 

Quando questionados sobre os factores que mais influenciaram a 
decisão de regressar, 62% indicam a simples vontade de viver em 
Portugal como um dos principais motivos. O pacote salarial e o tipo  
de projecto oferecidos, bem como a melhoria da conjuntura económica 
portuguesa também são apontados como factores importantes.

(Todos os valores presentes nos gráficos correspondem a percentagens)

Percentagem de profissionais que planeiam voltar  
a trabalhar em Portugal

 Sim

 Não

29

71
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DESEMPREGO ENTRE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Baseando-nos nas respostas ao nosso inquérito, procurámos  
traçar um breve perfil dos profissionais qualificados no desemprego,  
em Portugal.

Trata-se de profissionais com mais de 36 anos na maioria dos casos, das 
áreas Comercial ou de Engenharia e com formação académica, que se 
encontram desempregados há mais de 7 meses, por despedimento ou 
por falência da entidade empregadora. 

37% destes profissionais afirmam já ter recusado uma oferta de trabalho 
desde que se encontram em situação de desemprego. Fizeram-no 
sobretudo porque o salário oferecido não era suficiente, por questões 
contratuais ou por falta de interesse no projecto. Já a localização 
geográfica terá sido um impedimento para apenas 7% dos inquiridos.

59%

41%

Idade dos profissionais qualificados no desemprego

 Até 25 anos

 Entre 26 e 30 anos

 Entre 31 e 35 anos

 Entre 36 e 40 anos

 Entre 41 e 50 anos

 Entre 51 e 60 anos

 Mais de 60 anos

9

27

30

13

1
18

2

 Vendas/Comercial

 Engenharia

 Contabilidade e Finanças

 Marketing e Publicidade

 Administrativa/Suporte

4% 18%6% 8% 10% 12% 14% 16%

Principais áreas de actuação dos profissionais no desemprego

Motivos de desemprego

 Foi despedio

 Despediu-se

  Falência / encerramento  
da entidade empregadora

  Procuro o primeiro 
emprego45

19

33

3

Motivos de recusa de uma oferta de emprego

50%25%0%

A oferta não se adequava à minha experiência ou área de formação

A oferta era noutra cidade/região do país

Outro motivo

O salário oferecido não era suficiente

As condições contratuais não eram as pretendidas

O projecto não era interessante

DESEMPREGADOS

Não podemos deixar de referir que as principais áreas de actuação 
destes profissionais no desemprego (Vendas/Comercial e Engenharia)  
foram das mais solicitadas pelos empregadores em 2013. O que parece 
indicar que, de algum modo, algo na experiência ou nas skills destes 
perfis não está a ir de encontro ao que as empresas procuram neste 
momento. Estarão os empregadores a ser demasiado específicos 
nas suas exigências? Ou, por outro lado, estarão as competências 
destes candidatos completamente desfasadas daquilo que o mercado 
português necessita?

O problema deverá manter-se a curto prazo, uma vez que as áreas 
Comercial e de Engenharia lideram as intenções de recrutamento dos 
empregadores em 2014, como veremos mais adiante.

(Todos os valores presentes nos gráficos correspondem a percentagens)
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PERFIL DO EMPREGADOR A ACTUAR EM PORTUGAL

Tipo de empresa:

 Multinacional

 PME

  Microempresa

  Outro

48

38

6
9

0% 20% 30% 50%40%10%

 Legislação laboral rígida

  Falta de dinamismo

 TSU excessiva

 Falta de profissionais qualificados

  Fuga de profissionais 
para o estrangeiro

  Pouca articulação entre as 
universidades e as empresas

  Desadequação entre oferta de 
profissionais e vagas disponíveis

Quais as dificuldades mais problemáticas do mercado  
de trabalho actual?

Como lidou a empresa com este ambiente económico  
menos favorável?

 Com dificuldade

 Adequadamente

  Bem29

57

14

Em 2013, a empresa efectuou:

EMPREGADORES

 Despedimentos

 Contratações

 Nenhuma destas situações

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Questionámos centenas de empregadores para tentar identificar 
dinâmicas e tendências nas suas equipas neste último ano. Quisemos 
saber o que pensam sobre o mercado de trabalho actual, como têm 
lidado com a conjuntura económica e que impacto teve nas suas 
decisões de recrutamento. Colocámos também algumas questões 
sobre as suas políticas salariais e de benefícios, e sobre os planos de 
contratações para 2014.

Apresentamos um resumo das respostas que recebemos, e que nos 
proporcionam um breve retrato das empresas a actuar em Portugal.

(Todos os valores presentes nos gráficos correspondem a percentagens)
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PERFIL DO EMPREGADOR A ACTUAR EM PORTUGAL

Considera contratar mais colaboradores para  
a sua empresa em 2014?

 Sim

 Não

58

42

Que tipo de perfis pretende recrutar?

Outros

50%25%0%

Atendimento/Apoio ao cliente

Administrativos/Suporte

Controlo de Crédito/Cobranças

Marketing

Ciências da Vida/Saúde

Jurídicos

Financeiros

Recursos Humanos/Payroll

Vendas/Comerciais

Engenheiros

Informáticos/Tecnologias da Informação

0% 80%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Telemóvel

  Carro da empresa

 Seguro de saúde

 Seguro de vida

 PPR

 Formação externa

  Protocolos com empresas  
de serviços

 Stock options

 Nenhum

 Outros

Que benefícios oferece aos seus colaboradores?

   Redução do horário  
de trabalho

  Redução dos benefícios  
não financeiros

  Redução das 
componentes variáveis 

  Congelamento salarial

  Promoções

  Aumentos salariais

 Nenhuma destas situações

Em 2013, na sua empresa houve:

100%50%0%

Quais os 5 erros mais graves que um candidato pode  
cometer numa entrevista de emprego?

Descontracção excessiva

Sobrevalorização das capacidades ou conhecimentos

Falta de pontualidade

Desconhecimento da empresa

Incapacidade de descrever a sua experiência e trabalho

Antipatia ou arrogância

Falta de confiança

Comentários negativos sobre as anteriores chefias

Outro

Sobrevalorização dos conhecimentos linguísticos

Expectativa salarial exagerada

(Todos os valores presentes nos gráficos correspondem a percentagens)
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- CONTABILIDADE E FINANÇAS
- BANCA E SEGUROS
- RECURSOS HUMANOS
- INDÚSTRIA, LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO
- TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
- MARKETING E VENDAS
- RETALHO
- LIFE SCIENCES

TENDÊNCIAS  
DE MERCADO  
E TABELAS  
SALARIAIS
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CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTROLO E OPTIMIZAÇÃO DE 
CUSTOS POTENCIAM RECRUTAMENTO

Os profissionais da área de Contabilidade e 
Finanças têm vindo a assumir um papel cada vez 
mais preponderante na eficácia e rentabilidade 
organizacionais, em áreas que vão desde o 
controlo de custos e definição de budgets, até 
à implementação de importantes estratégias 
económico-financeiras. 

Terminado o momento de “pânico” nos mercados em 2009, que 
ditou cortes radicais e alguma descredibilização no sector, os últimos 
anos acabaram por proporcionar oportunidades interessantes para 
os profissionais da área. A contínua aposta das empresas em rigor 
orçamental e optimização de processos, aliada a um aumento dos 
compromissos fiscais, têm beneficiado claramente o recrutamento de 
perfis financeiros. Outro factor importante para a recuperação do sector 
tem sido a crescente internacionalização das empresas, que levou à 
abertura de muitas estruturas de Shared Services em território  
nacional, sobretudo na região Norte do país. 

Perfis mais e menos solicitados
Sem surpresas, os Controllers de Gestão e os Responsáveis de  
Controlo de Crédito e Cobranças continuam a dominar as necessidades 
de recrutamento. Trata-se de perfis fundamentais para o controlo e 
optimização de custos, pelo que não se prevê alterações nesta tendência 
a curto ou médio prazo. A grande novidade no top deste ano está nos 
Responsáveis de Contabilidade, que pela primeira vez em muito tempo 
subiram nas intenções de recrutamento. 

Também a procura por Directores Financeiros, após um período 
de ligeira quebra em 2012, parece estar agora a recuperar algum 
dinamismo. O facto é que muitas estruturas de cariz mais familiar 
estão a profissionalizar-se, procurando perfis séniores experientes em 
coordenação de equipas financeiras e de gestão, que possam preparar  

a empresa para os desafios do mercado actual. Os Assistentes 
Comerciais fluentes em vários idiomas (sobretudo Inglês, Francês, 
Espanhol, Alemão ou Italiano) continuam a ter uma procura interessante 
por parte de empresas que escolheram a região Norte para instalar os 
seus Shared Services internacionais.

Em momento menos positivo estão os Responsáveis de Tesouraria, 
Secretárias e Recepcionistas, já que muitas empresas têm optado por 
dividir e redistribuir estas funções entre outros colaboradores, evitando 
assim o investimento em novas contratações.

Perspectivas para 2014
O recrutamento de profissionais da área de Contabilidade e Finanças 
deverá manter-se em linha com as tendências de 2013, centrando-se 
sobretudo em perfis de análise de processos, controlo e recuperação 
de custos, que tenham um impacto directo na eficácia e rentabilidade 
das empresas. Referimo-nos sobretudo a Controllers de Gestão, 
Responsáveis de Crédito e Cobranças e Responsáveis de Contabilidade. 
Caso se mantenha o crescimento das estruturas de shared services na 
região Norte do país, a procura por Assistentes Comerciais com fluência 
em dois ou mais idiomas continuará a ser uma realidade.

Não se prevêem alterações significativas a nível de oferta salarial para 
o próximo ano. A procura por perfis financeiros, apesar de elevada, 
não será ainda suficiente para contrabalançar a oferta de profissionais 
disponíveis no mercado, pelo que dificilmente se vai reflectir em 
qualquer aumento na remuneração média. Neste sector, como em  
muitos outros, a tendência continuará a ser de aposta em benefícios  
não financeiros como o seguro de saúde, para compensar a  
estagnação salarial.

  PERFIL DO PROFISSIONAL 
DE CONTABILIDADE E  
FINANÇAS

Feminino    51% 
 
Masculino    49%

83% consideram mudar de emprego em 2014 
81% trabalham na sua área de formação 
61% não negociaram o pacote salarial actual 
27% foram aumentados e 7% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Capacidade de trabalho (46%) 
Polivalência (45%) 
Capacidade de adaptação (41%) 
Proactividade (37%) 
Competências técnicas (32%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Oferta salarial (63%) 
Plano de carreira (63%) 
Solidez financeira (55%) 
Cultura empresarial (54%) 
Localização geográfica (30%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (83%) 
Formação (71%) 
Automóvel da empresa (42%) 
Telemóvel (22%) 
Seguro de vida (20%) 

81% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal 
73% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro  
(Sobretudo Europa 71% / América do Norte 31% / América do Sul 25%) 
65% recomendariam o seu empregador actual

AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Director Financeiro

•  Controller de Gestão

•  Responsável de Controlo de Crédito e Cobranças

•  Responsável de Contabilidade

•  Assistente Comercial fluente em vários idiomas

 
Perfis menos solicitados 

•  Responsável de Tesouraria

•  Secretária

•  Recepcionista
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Analista de Crédito Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 16,000 € 13,000 €

 5-10 anos 20,000 € 16,000 €

>10 anos 23,000 € 19,500 €    

Técnico/a de Controlo  
de Crédito e Cobranças

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 13,000 €

 5-10 anos 18,000 € 16,000 €

>10 anos 21,000 € 19,000 €

Auditor Interno Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 30,000 € 22,000 €

 5-10 anos 33,500 € 27,000 €

>10 anos 38,000 € 37,000 €

CFO Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 56,000 € 56,000 €

 5-10 anos 70,000 € 70,000 €

>10 anos 90,000 € 90,000 €

Chefe de Contabilidade Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 29,000 € 29,000 €

 5-10 anos 32,000 € 32,000 €

>10 anos 37,000 € 37,000 €

 
Contabilista (TOC) Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 17,000 € 17,000 €

 5-10 anos 20,000 € 19,000 €

>10 anos 25,000 € 23,000 €

 
Controller Financeiro Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 26,000 € 26,000 €

 5-10 anos 30,000 € 30,000 €

>10 anos 35,000 € 35,000 €

 
Controller de Gestão Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 26,000 € 26,000 €

 5-10 anos 35,000 € 36,000 €

>10 anos 42,000 € 42,000 €

Director/a Financeiro/a Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 37,800 € 37,800 €

 5-10 anos 42,000 € 42,000 €

>10 anos 56,000 € 56,000 €

Técnico/a 
Administrativo/a  
de Contabilidade 

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 11,200 € 9,800 €

 5-10 anos 14,000 € 14,000 €

>10 anos 15,400 € 14,500 €

Office Manager Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 16,800 € 15,000 €

 5-10 anos 21,000 € 19,000 €

>10 anos 24,000 € 23,000 €

Recepcionista Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 9,100 € 9,100 €

 5-10 anos 12,600 € 10,000 €

>10 anos 15,000 € 12,000 €

Responsável de  
Auditoria Interna

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 28,000 € 28,000 €

 5-10 anos 35,000 € 32,500 €

>10 anos 44,000 € 42,500 €

 
Responsável de Crédito Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 33,000 € 29,000 €

 5-10 anos 36,000 € 33,000 €

>10 anos 40,000 € 36,000 €

 
Responsável de  
Tesouraria

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 20,000 € 20,000 €

 5-10 anos 25,000 € 25,000 €

>10 anos 28,000 € 28,000 €

 
Secretário/a Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 12,000 € 12,000 €

 5-10 anos 14,000 € 14,000 €

>10 anos 17,000 € 17,000 €

Médias salariais de perfis de Contabilidade e Finanças

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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Secretário/a Comercial Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 12,000 € 12,000 €

 5-10 anos 14,000 € 14,000 €

>10 anos 17,000 € 17,000 €

Secretário/a de Direcção Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 16,000 € 17,000 €

 5-10 anos 20,000 € 20,000 €

>10 anos 28,000 € 24,000 €

Técnico/a de Tesouraria Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 15,000 € 12,000 €

 5-10 anos 18,000 € 15,000 €

>10 anos 20,000 € 19,000 €

Técnico/a 
Administrativo/a

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 10,500 € 8,000 €

 5-10 anos 13,500 € 10,000 €

>10 anos 15,000 € 12,000 €

Médias salariais de perfis de Contabilidade e Finanças

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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BANCA E SEGUROS
CRESCIMENTO DE PRIVATE E CORPORATE  
CONTRABALANÇA QUEBRA DE RETAIL BANKING

Após o período de ligeira quebra verificado em 2012, 
o sector da Banca e Seguros parece estar a recuperar 
o seu dinamismo habitual, apoiado no crescimento 
dos Segmentos Corporate e Private. 

Terminada a fase de reestruturações, muitas empresas do sector 
procuram agora redefinir as suas equipas e apostar em novas 
contratações para fazer face às mudanças do mercado.

A excepção está em Retail Banking, que continua a dar sinais de 
estagnação e a travar novas contratações. Um pouco por todo o 
país, temos assistido a uma diminuição das equipas em balcões de 
atendimento que, em muitos casos, acabam mesmo por encerrar 
definitivamente.

Perfis mais e menos solicitados
A aposta em controlo e optimização de processos, com vista à 
rentabilização do negócio e ao corte de custos desnecessários levou a 
um aumento na procura por Auditores Internos. No top dos perfis mais 
recrutados figuram também os Gestores Comerciais Private e os Gestores 
Comerciais Corporate, contratados para acompanhar a aposta crescente 
de empresas e investidores portugueses em mercados emergentes como 
os da China, México, Colômbia e alguns mercados africanos.

As áreas de Risco e de recuperação de valores continuam em alta, 
potenciando o recrutamento de Actuários, Técnicos de Risco e 
Collections Managers. Naturalmente, dada a crescente a especificidade 
destas funções e a crescente procura, estes perfis são cada vez mais 
difíceis de identificar no mercado.

Em situação oposta estão os Responsáveis de Balcão e os Gestores 
Comerciais de Banca de Retalho, directamente afectados pelo 
momento menos positivo da área. Também os Técnicos Administrativos 
foram menos solicitados para Banca e Seguros, já que a componente 
administrativa tem sido assumida por outros colaboradores dentro da 
estrutura das empresas.

Perspectivas para 2014
O interesse dos investidores nos mercados emergentes continuará a 
influenciar o recrutamento no sector da Banca, potenciando a procura 
por Gestores Comerciais para os segmentos Private e Corporate. 

Os Controllers de Gestão estarão também entre os mais solicitados, uma 
vez que se trata de perfis fundamentais de apoio à Direcção Financeira, 
contribuindo activamente para a análise do negócio numa perspectiva 
mais estratégica e crítica. 

As empresas manterão certamente a aposta na recuperação de valores, 
pelo que se prevê uma boa dinâmica na contratação de Collections 
Managers. Dada a sua escassez no mercado de trabalho português, estes 
profissionais poderão vir a beneficiar de um ligeiro aumento na oferta 
salarial. Serão, no entanto, uma das poucas excepções, já que a tendência 
aponta para uma continuidade na estagnação salarial, compensada em 
alguns casos com uma maior oferta de benefícios não financeiros. 

  PERFIL DO PROFISSIONAL  
DE BANCA E SEGUROS

Feminino    29% 
 
Masculino    71%

83% consideram mudar de emprego em 2014 
74% trabalham na sua área de formação 
64% não negociaram o pacote salarial actual 
17% foram aumentados e 10% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Capacidade de trabalho (41%) 
Polivalência (39%) 
Capacidade de adaptação (39%) 
Orientação para objectivos (38%) 
Competências técnicas (36%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Plano de carreira (70%) 
Oferta salarial (65%) 
Solidez financeira (56%) 
Cultura empresarial (53%) 
Qualidade dos projectos (41%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (86%) 
Formação (69%) 
Automóvel da empresa (56%) 
Telemóvel (28%) 
Seguro de vida (22%) 

90% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal 
84% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro  
(Sobretudo Europa 81% / América do Norte 36% / América do Sul 32% /  
Qualquer país de expressão portuguesa 27%) 
70% recomendariam o empregador actual

AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Auditor Interno

•  Gestor Comercial Private

•  Gestor Comercial Corporate

•  Collections Manager

•  Chefe de Contabilidade

 
Perfis menos solicitados 

•  Técnico Administrativo

•  Responsável de Balcão

•  Gestor Comercial de Banca e Retalho
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Director/a de Sucursal Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 40,000 € 38,000 €

>10 anos 47,000 € 42,000 €

Director/a de Zona Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 40,000 € 40,000 €

>10 anos 50,000 € 55,000 €

Gestor/a de Contas 
Empresa

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 30,000 € 25,000 €

5-10 anos 38,000 € 28,000 €

Gestor/a de Contas  
Particulares

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 27,000 € 22,000 €

5-10 anos 34,000 € 26,000 €

Sub-Gerente Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 30,000 € 30,000 €

5-10 anos 35,000 € 35,000 €

Director/a de Private 
Banking

Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 90,000 € 85,000 €

Private Banker Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 45,000 € 40,000 €

5-10 anos 55,000 € 46,000 €

Account Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 45,000 € 37,000 €

5-10 anos 55,000 € 47,000 €

Analista de Riscos de 
Banca Corporativa

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 42,000 € n/a

 5-10 anos 55,000 € n/a

Retail Banking

Private Banking

Corporate Banking

Médias salariais de perfis de Banca e Seguros

Analista de Corporate 
Finance

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 38,000 € n/a

5-10 anos 47,000 € n/a

>10 anos 80,000 € n/a

Auditor Bancário Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € n/a

5-10 anos 50,000 € n/a

Contabilista  
Bancário/a (TOC)

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 30,000 € n/a

5-10 anos 35,000 € n/a

>10 anos 42,000 € n/a

Director/a Financeiro/a Experiência Lisboa Porto

>10 anos 80,000 € n/a

Director/a de Operações Experiência Lisboa Porto

>10 anos 60,000 € n/a

Técnico/a de Back Office Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 30,000 € n/a

5-10 anos 35,000 € n/a

Técnico/a de Middle 
Office

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 30,000 € n/a

5-10 anos 40,000 € n/a

Técnico/a de Risco Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 45,000 € n/a

5-10 anos 60,000 € n/a

Técnico/a de Sindicação Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 40,000 € n/a

>10 anos 60,000 € n/a

Trader Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 40,000 € n/a

5-10 anos 60,000 € n/a

Investment Banking

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)



GuÍa Salarial 2013          37 36          Guia do Mercado Laboral 2014

Analista de Pricing Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 28,000 € n/a

5-10 anos 42,000 € n/a

Comercial de  
Financiamento Auto

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 32,000 € 26,000 €

5-10 anos 37,000 € 31,000 €

Comercial Interno Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 20,000 € 17,000 €

Técnico/a de Operações Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 28,000 € n/a

Técnico/a de Risco Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € n/a

5-10 anos 45,000 € n/a

Actuário/a Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 25,500 €

5-10 anos 45,000 € 35,500 €

Auditor Interno Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 38,000 € n/a

5-10 anos 50,000 € n/a

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 90,000 € 75,000 €

Director/a de Zona Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 60,000 € 56,500 €

Gerente de Delegação Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 42,000 € 42,000 €

Underwritter Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 32,500 € 25,000 €

5-10 anos 45,000 € 40,000 €

Consumer Finance

Insurance

Médias salariais de perfis de Banca e Seguros

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Técnico de Payroll

•  Técnico de Recursos Humanos

•  Responsável de Desenvolvimento de RH

 
Perfis menos solicitados 

•  Administrativo de Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS
MAIOR APOSTA EM PROFISSIONALIZAÇÃO

O mercado português não tem atribuído à área de 
Recursos Humanos o peso estratégico que este tipo 
de perfis merece. Em estruturas mais tradicionais, 
persiste ainda a ideia de que a principal função dos 
departamentos de RH será apenas a de garantir as 
questões processuais e administrativas necessárias 
ao pagamento de salários e à admissão ou 
despedimento de colaboradores.

Felizmente, o paradigma começa a alterar-se. São cada vez mais as 
empresas que optam por profissionalizar os seus departamentos, 
reconhecendo a importância dos perfis de Recursos Humanos, 
Desenvolvimento e Payroll para a sua estratégia a médio e longo prazo. 
Assistimos, assim, a um claro aumento na procura por profissionais 
de RH, que deverá ser apenas o início de um longo processo de 
reconhecimento e valorização para a área.

Perfis mais e menos solicitados
As contínuas mudanças na legislação laboral portuguesa e nos esquemas 
de impostos, aliados à abertura de diversos Shared Services ibéricos 
em Portugal, colocaram os perfis de Payroll no topo das intenções 
de recrutamento em 2013. Naturalmente, são poucos os profissionais 
portugueses que tenham conhecimentos de processamento salarial 
espanhol e da língua castelhana, pelo que a dificuldade na identificação 
destes perfis aumentou bastante.

Por outro lado, muitos empregadores quiseram recrutar profissionais 
aptos a desempenhar a generalidade das funções de RH, desde 
processamento salarial, até recrutamento e desenvolvimento 
organizacional, o que contribuiu para uma maior procura por  
Técnicos de Recursos Humanos. 

Outras estruturas já mais desenvolvidas e orientadas para a retenção de 
talento optaram por apostar em profissionais mais focados na área de 
Desenvolvimento, que possam potenciar toda a componente de gestão 
de carreiras, formação, avaliação de desempenho e mobilidade interna.

Assistimos, no entanto, a alguma quebra no recrutamento de 
Administrativos de Recursos Humanos. Trata-se de perfis com menor 
orientação técnica, que muitas vezes não fazem sentido em estruturas 
onde os Técnicos de Payroll já garantem a generalidade das tarefas 
administrativas associadas a processamento e controlo de processos.

Perspectivas para 2014
Mantendo-se a recente tendência de reforço nas estruturas de 
Shared Services ibéricos em Portugal, deverá aumentar a procura por 
profissionais com conhecimentos de legislação laboral portuguesa 
e espanhola. Naturalmente, sendo este um perfil difícil de encontrar, 
poderá vir a beneficiar de um ligeiro aumento na oferta salarial.

A crescente fuga de talento para o estrangeiro começa a ter cada vez 
mais impacto no capital humano das empresas a actuar em Portugal, 
pelo que se prevê uma maior aposta em profissionais capazes de 
delinear estratégias eficazes de atracção e retenção de talento. 
Referimo-nos sobretudo a Responsáveis de Desenvolvimento de RH, 
mas também a perfis mais generalistas de Recursos Humanos para 
empresas cujos departamentos se encontrem em fase de crescimento e 
profissionalização.

  PERFIL DO PROFISSIONAL 
DE RECURSOS HUMANOS

Feminino    74% 
 
Masculino    26%

84% consideram mudar de emprego em 2014 
87% trabalham na sua área de formação 
60% não negociaram o pacote salarial actual 
24% foram aumentados e 7% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Orientação para objectivos (44%) 
Capacidade de adaptação (39%) 
Polivalência (39%) 
Capacidade de trabalho (39%) 
Proactividade (37%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Cultura empresarial (73%) 
Plano de carreira (68%) 
Oferta salarial (55%) 
Solidez financeira (46%) 
Qualidade dos projectos (43%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (90%) 
Formação (82%) 
Automóvel da empresa (38%) 
PPR (21%) 
Seguro de vida (21%) 

86% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal 
80% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro  
(Sobretudo Europa 75% / América do Sul 38%  
/ América do Norte 37% / Ásia 22%) 
67% recomendariam o empregador actual
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Director/a de Recursos 
Humanos

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 56,000 € 42,000 €

 5-10 anos 63,000 € 56,000 €

>10 anos 70,000 € 65,000 €

Responsável de  
Recursos Humanos

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 28,000 € 25,200 €

 5-10 anos 35,000 € 28,000 €

>10 anos 42,000 € 35,500 €

Técnico/a de  
Recursos Humanos

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 21,000 € 19,600 €

 5-10 anos 25,200 € 25,200 €

>10 anos 29,400 € 28,000 €

Responsável de  
Formação e  
Desenvolvimento

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 35,000 € 25,200 €

 5-10 anos 39,900 € 28,000 €

>10 anos 44,800 € 35,500 €

Payroll Manager Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 30,800 € 24,500 €

 5-10 anos 36,400 € 35,000 €

>10 anos 39,200 € 38,500 €

 
Técnico/a de Payroll Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 18,200 € 16,800 €

 5-10 anos 25,200 € 21,000 €

>10 anos 28,000 € 28,000 €

 
Responsável  
Administrativo de  
Recursos Humanos

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 30,800 € 28,000 €

 5-10 anos 36,400 € 35,000 €

>10 anos 39,200 € 37,500 €

 
Assistente de Recursos 
Humanos

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 12,600 €

 5-10 anos 18,000 € 17,500 €

Médias salariais de perfis de Recursos Humanos

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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INDÚSTRIA, LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO 
RITMOS DIFERENTES NO RECRUTAMENTO  
DE ENGENHARIA

O mercado de trabalho de Engenharia em Portugal 
move-se, neste momento, em duas direcções 
absolutamente opostas: enquanto os sectores de 
Indústria e Logística continuam a fomentar a criação 
de emprego, animados pelo bom momento das 
exportações portuguesas, o sector da Construção  
e Imobiliário não demonstra quaisquer sinais  
de recuperação ou intenções de reforçar  
os seus quadros.

Não surpreende, por isso, que a quase totalidade das tendências de 
recrutamento de 2013 se centre em perfis de optimização de processos 
industriais e logísticos, empurrando para terreno negativo as Engenharias 
que, pela sua especificidade ou falta de plasticidade, não tenham lugar 
no projecto de crescimento destes dois sectores.

Para os profissionais de Construção e Imobiliária, as únicas perspectivas 
parecem estar no estrangeiro. As empresas que resistiram à vaga 
de encerramentos e falências e ao congelamento das grandes obras 
públicas, vão gerindo alguns (poucos) projectos pontuais em território 
nacional e continuam a apostar na internacionalização para  
mercados emergentes.

Perfis mais e menos solicitados
Numa lógica de aumento de produtividade, redução de desperdício e 
optimização proactiva de processos, o sector Industrial tem recrutado 
sobretudo Directores de Produção, Gestores de Projecto, Engenheiros 
de Processo e de Melhoria Contínua. Aumentou também a procura 
por Responsáveis de Manutenção com formação académica, capazes 
de desenvolver estratégias mais analíticas que privilegiem planos 
de manutenção preditiva e reduzam a necessidade de dispendiosas 
intervenções correctivas.

No sector Logístico, a figura do Responsável de Armazém tem adquirido 
especial destaque. Muitas empresas estão a profissionalizar-se e 
procuram perfis mais actualizados, com conhecimentos de Lean/Kaizen e 
com métodos de gestão mais analíticos.

Engenheiros do Ambiente, Engenheiros Químicos, Engenheiros Civis 
e Arquitectos estiveram entre os menos procurados, devido à falta de 
oportunidades em 2013. Trata-se de perfis que dificilmente conseguem 
encontrar projectos aliciantes em Portugal, sendo que muitos estão a 
optar por desenvolver a sua carreira no estrangeiro.

Perspectivas para 2014
O bom momento da Indústria portuguesa, potenciado pelo aumento 
das exportações, deverá continuar a ditar as principais tendências 
de recrutamento na área de Engenharia em 2014. Perfis associados 
à eficácia e optimização da produção, como Director de Produção, 
Responsável de Manutenção, Engenheiro de Processo e Engenheiro de 
Melhoria Contínua estarão no top dos mais recrutados. 

O dinamismo das exportações beneficiará igualmente a contratação de 
Operacionais de Carga Marítima e Aérea e de Comerciais de Exportação.

No que diz respeito a evolução salarial, prevê-se que os valores 
praticados para os perfis de Indústria e Logística estejam em linha 
com os de 2013, sem grandes alterações. No sector da Construção 
e Imobiliário, no entanto, poderá agudizar-se a tendência de 
desvalorização salarial verificada nos últimos anos, já que a oferta de 
profissionais disponíveis no mercado continua a ser largamente  
superior à procura. 

AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Director de Produção

•  Supervisor de Manutenção

•  Gestor de Projecto

•  Engenheiro de Processo

•  Engenheiro de Melhoria Contínua

•  Responsável de Armazém

•  Desenhador Projectista

•  Comercial de Exportação

•  Engenheiro de I&D

 
Perfis menos solicitados 

•  Engenheiro do Ambiente

•  Engenheiro Químico

•  Engenheiro Civil

•  Arquitecto

  PERFIL DO PROFISSIONAL 
DE ENGENHARIA

Feminino    22% 
 
Masculino    78%

85% consideram mudar de emprego em 2014 
79% trabalham na sua área de formação 
51% não negociaram o pacote salarial actual 
27% foram aumentados e 7% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Polivalência (45%) 
Capacidade de trabalho (37%) 
Proactividade (35%) 
Capacidade de adaptação (34%) 
Competências técnicas (33%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Plano de carreira (62%) 
Oferta salarial (58%) 
Cultura empresarial (56%) 
Solidez financeira (49%) 
Qualidade dos projectos (48%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (76%) 
Formação (68%) 
Automóvel da empresa (58%) 
Telemóvel (27%) 
Seguro de vida (25%) 

90% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal  
83% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro  
(Sobretudo Europa 81% / América do Norte 38%  
/ América do Sul 35% / África 25%)  
70% recomendariam o seu empregador actual
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Director/a Técnico/a Experiência Lisboa Porto

>10 anos 70,000 € 63,000 €

Director/a de Obra Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 22,000 € 26,500 €

 5-10 anos 35,000 € 35,000 €

>10 anos 50,000 € 50,000 €

 
Encarregado/a de Obra Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 20,000 € 20,000 €

 5-10 anos 27,000 € 27,000 €

>10 anos 35,000 € 36,400 €

 
Medidor/a Orçamentista Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 25,000 € 22,400 €

 
Project Manager Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 25,000 € 22,400 €

 5-10 anos 40,000 € 35,000 €

>10 anos 65,000 € 63,000 €

 
Preparador/a de Obra Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 24,000 € 20,000 €

 
Coordenador/a de  
Área Projecto

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 25,000 € 25,200 €

 5-10 anos 30,000 € 31,500 €

>10 anos 35,000 € 35,000 €

 

Engenheiro/a Projectista Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 19,000 € 16,800 €

5-10 anos 22,000 € 21,700 €

>10 anos 33,000 € 28,000 €

 
Chefe de Fiscalização Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 21,000 € 21,000 €

 5-10 anos 28,000 € 29,000 €

>10 anos 35,000 € 38,500 €

 
Engenheiro/a Fiscal Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 20,000 € 18,000 €

5-10 anos 27,000 € 24,000 €

>10 anos 30,000 € 28,000 €

Construção

Médias salariais de perfis de Construção e Indústria

Director/a-Geral Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 80,000 € 84,000 €

>10 anos 110,000 € 112,000 €

Director/a de Compras Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 35,000 € 35,000 €

>10 anos 43,000 € 49,000 €

Director/a de Engenharia Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 42,000 € 42,000 €

>10 anos 55,000 € 56,000 €

Director/a Industrial Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 70,000 € 63,000 €

>10 anos 85,000 € 82,000 €

Director/a de Logística Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 42,000 € 39,200 €

>10 anos 56,000 € 56,000 €

Indústria

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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Director/a de Manutenção Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 35,000 € 35,000 €

>10 anos 52,000 € 49,000 €

Director/a de Qualidade Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 35,000 € 30,800 €

>10 anos 49,000 € 46,900 €

Director/a de Produção Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 42,500 € 38,500 €

>10 anos 56,000 € 56,000 €

 
Engenheiro/a de  
Processo/Automação

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 23,000 € 23,450 €

5-10 anos 38,000 € 35,000 €

 
Engenheiro/a de Produto Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 19,600 €

5-10 anos 28,000 € 28,000 €

>10 anos 35,000 € 35,000 €

Supervisor/a de  
Manutenção

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 16,800 €

5-10 anos 28,000 € 25,000 €

Engenheiro/a de  
Qualidade

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 19,600 € 16,800 €

5-10 anos 22,500 € 21,000 €

Engenheiro/a de  
Ambiente, Qualidade  
e Segurança

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,000 € 16,800 €

5-10 anos 28,000 € 21,000 €

Técnico/a de Manutenção Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 16,800 € 14,000 €

5-10 anos 25,000 € 18,900 €

Técnico/a de  
Aprovisionamentos 
/Planeamento

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 23,000 € 19,600 €

5-10 anos 26,000 € 22,400 €

Comprador Industrial Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 24,000 € 21,000 €

5-10 anos 35,000 € 32,200 €

Director/a-Geral Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 60,000 € 56,000 €

 5-10 anos 72,000 € 64,000 €

>10 anos 85,000 € 75,000 €

Director/a de Após-Venda Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 40,000 € 35,000 €

 5-10 anos 45,000 € 42,000 €

>10 anos 60,000 € 56,000 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 42,000 € 35,000 €

 5-10 anos 49,000 € 46,000 €

>10 anos 60,000 € 62,000 €

Director/a de Peças  
e Acessórios

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 30,000 € 25,000 €

 5-10 anos 40,000 € 38,500 €

Gestor/a de  
Departamento de Frotas

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 17,000 € 16,800 €

 5-10 anos 18,000 € 17,500 €

>10 anos 30,000 € 35,000 €

Automóvel

Médias salariais de perfis de Indústria e do sector Automóvel

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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Gestor/a de Zona Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 23,000 € 25,000 €

 5-10 anos 32,000 € 28,500 €

>10 anos 35,000 € 33,500 €

Técnico/a de  
Departamento de  
Garantias

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 12,000 €

 5-10 anos 24,500 € 16,800 €

Chefe de Oficina Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 14,000 €

 5-10 anos 25,000 € 23,100 €

>10 anos 30,000 € 28,000 €

Chefe de Secção  
de Colisão

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 16,000 € 16,000 €

 5-10 anos 18,000 € 18,000 €

>10 anos 24,000 € 23,800 €

Chefe de Secção de Peças Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 12,500 € 12,000 €

 5-10 anos 14,500 € 14,000 €

>10 anos 18,500 € 18,000 €

Chefe de Vendas Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 18,000 € 18,000 €

 5-10 anos 25,000 € 22,500 €

>10 anos 32,000 € 30,500 €

Gestor/a de Clientes 
/Recepcionista

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 12,000 € 12,600 €

 5-10 anos 15,000 € 14,000 €

>10 anos 20,000 € 21,000 €

Técnico/a Especialista de 
Após-Venda

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 10,000 € 10,000 €

 5-10 anos 12,000 € 12,000 €

>10 anos 18,000 € 16,800 €

Avaliador/a Imobiliário Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 14,000 €

 5-10 anos 21,000 € 21,000 €

>10 anos 28,000 € 28,000 €

Chefe de Vendas Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 19,000 € 18,000 €

 5-10 anos 25,000 € 25,200 €

>10 anos 30,000 € 31,500 €

Comercial (Promotor) Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 12,000 € 14,000 €

 5-10 anos 16,000 € 18,200 €

Consultor/a de Expansão Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 21,000 € 17,000 €

 5-10 anos 30,000 € 22,400 €

Facilities Manager Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 18,000 € 18,000 €

 5-10 anos 28,000 € 27,000 €

>10 anos 33,000 € 35,000 €

Project Manager Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 22,000 € 21,000 €

 5-10 anos 40,000 € 30,000 €

>10 anos 55,000 € 49,000 €

Responsável Comercial Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 40,000 € 38,000 €

Imobiliário/Facilities Management

Médias salariais de perfis do sector Automóvel e de Imobiliário

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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Chefe de Equipa/Turno Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 15,000 € 16,800 €

 5-10 anos 19,000 € 19,300 €

Director/a de Operações Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 35,000 € 35,000 €

 5-10 anos 40,000 € 38,500 €

>10 anos 55,000 € 49,000 €

Operacional/ 
Transitário

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 14,000 €

 5-10 anos 20,000 € 18,200 €

Operador/a de  
Tráfego/Distribuição

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 14,000 €

 5-10 anos 21,000 € 18,200 €

Responsável de  
Distribuição/Tráfego

Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 23,000 € 22,400 €

>10 anos 35,000 € 32,900 €

Responsável de  
Operações

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 24,000 € 21,000 €

 5-10 anos 33,000 € 35,000 €

>10 anos 42,000 € 42,000 €

Director/a de Logística Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 36,000 € 38,500 €

 5-10 anos 45,000 € 42,000 €

>10 anos 62,000 € 56,000 €

Responsável de Armazém Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 16,000 € 16,800 €

 5-10 anos 23,000 € 23,800 €

Técnico/a de Supply 
Chain

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 18,000 € 16,800 €

 5-10 anos 25,000 € 21,000 €

Comercial Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 16,000 € 18,200 €

 5-10 anos 24,000 € 23,800 €

>10 anos 27,000 € 28,000 €

Responsável Comercial 
(Logística/Operador)

Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 33,000 € 32,200 €

>10 anos 50,000 € 47,600 €

Logística 

Médias salariais de perfis de Logística

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
UM SECTOR À PARTE

O sector das Tecnologias da Informação é, neste 
momento, um dos mais importantes dinamizadores 
de emprego qualificado em Portugal.

A constante evolução tecnológica, a crescente aposta das empresas no 
desenvolvimento de novos sistemas e a explosão do segmento Mobile 
têm proporcionado às TIC inúmeras oportunidades de crescimento que 
em alguns casos não estão a ser plenamente concretizadas, devido à 
escassez de profissionais com as competências adequadas.

Apesar dos esforços das empresas do sector para atrair e reter talento, 
o facto é que as condições oferecidas nem sempre são suficientes para 
concorrer com as ofertas disponíveis noutros países. Assistimos, assim, 
à saída de muitos profissionais de TI para o estrangeiro, o que vem 
dificultar ainda mais a identificação de perfis para tecnologias muito 
específicas no mercado português. 

Perfis mais e menos solicitados
Os Programadores lideraram o top de recrutamentos em 2013, seja para 
linguagens de programação Java, C# e .Net, ou para a vertente mobile. A 
procura deste tipo de perfis de Programação está muito acima da oferta 
de profissionais disponíveis no mercado, sobretudo quando falamos 
de linguagens de programação muito específicas como Ruby on Rails, 
Outsystems ou Phyton.

À semelhança de anos anteriores, verificámos muita dinâmica na 
contratação de Consultores e Analistas Funcionais ERP, para dar resposta 
à implementação de sistemas de empresas portuguesas em mercados 
internacionais.

Se algumas empresas procuram oportunidades de negócio além-
fronteiras, outras têm escolhido Portugal para a abertura de centros 
de Shared Services internacionais. Este fenómeno contribuiu para um 
aumento nas contratações de Técnicos de Helpdesk com conhecimentos 
de línguas como o Inglês, Castelhano e Francês, principalmente na região 
Norte de Portugal.

Na lista de perfis menos solicitados estão os Project Managers e os 
Software Architects, dada a pouca rotatividade destes profissionais no 
último ano. Trata-se de perfis mais estratégicos e com maior nível de 
senioridade, que tendem a não querer mudar de funções se a oferta 
salarial e as condições contratuais não forem suficientemente atractivas.

Perspectivas para 2014
Avizinha-se mais um ano de enorme procura (e escassez) de perfis de 
Tecnologias da Informação. Programadores Java, .Net e C# continuarão 
a ser muito solicitados, sem que o mercado consiga dar resposta às 
necessidades de recrutamento das empresas. A explosão do mercado 
Mobile contribuirá ainda para um aumento na procura de Programadores 
com conhecimentos de iOS e Android.

A crescente aposta de muitas empresas portuguesas nos mercados 
internacionais potenciará as contratações de perfis de desenvolvimento 
comercial com fluência em idiomas. Consultores e Analistas Funcionais 
ERP serão também bastante solicitados para a implementação de novos 
sistemas informáticos nestes mesmos mercados.

Surpreendentemente, a escassez de determinados perfis de TI no 
mercado de trabalho não se tem reflectido de forma muito significativa 
na oferta salarial. Esta situação de ruptura terá de mudar a curto prazo, 
caso contrário a fuga de talentos tornará ainda mais insustentável o 
desequilíbrio entre a oferta e a procura destes profissionais. 

A competitividade das empresas do sector dependerá da sua capacidade 
de atrair e reter a curto prazo os recursos que lhes permitam continuar 
na vanguarda da inovação tecnológica.

AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Progamador Java

•  Programador .Net

•  Programador C#

•  Programador Mobile

•  Consultor Funcional ERP

•  Analista Funcional ERP

•  Técnico de Helpdesk

•  Tester

•  Comercial de TI

 
Perfis menos solicitados 

•  Project Manager

•  Arquitecto de Software

•  IT Manager

  PERFIL DO PROFISSIONAL 
DE TECNOLOGIAS DA  
INFORMAÇÃO

Feminino    19% 
 
Masculino    81%

78% consideram mudar de emprego em 2014 
80% trabalham na sua área de formação 
59% negociaram o pacote salarial actual 
27% foram aumentados e 9% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Competências técnicas (41%) 
Polivalência (39%) 
Capacidade de trabalho (34%) 
Capacidade de adaptação (33%) 
Proactividade (33%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Oferta salarial (66%) 
Plano de carreira (60%) 
Qualidade dos projectos (51%) 
Cultura empresarial (50%) 
Solidez financeira (50%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (79%) 
Formação (70%) 
Automóvel da empresa (44%) 
Telemóvel (32%) 
Seguro de vida (20%) 

82% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal 
85% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro  
(Sobretudo Europa 83% / América do Norte 36%  
/ América do Sul 26% / África 20%) 
82% recomendariam o seu empregador actual
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Account Manager  
(Equipamento e  
Hardware)

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 19,000 €

>5 anos 28,000 € 25,000 €

Account Manager 
(Soluções e Serviços)

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 25,000 € 23,000 €

3-5 anos 29,000 € 26,000 €

>5 anos 36,000 € 32,000 €

Administrador/a de  
Bases de Dados

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 23,000 € 21,000 €

3-5 anos 29,000 € 28,000 €

>5 anos 37,000 € 33,600 €

Administrador/a de 
Sistemas

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 19,000 €

3-5 anos 28,000 € 23,000 €

>5 anos 34,000 € 28,000 €

Analista-Programador/a Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 25,000 € 21,000 €

3-5 anos 31,000 € 25,000 €

>5 anos 34,000 € 28,000 €

Analista/Consultor/a Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 19,000 € 16,800 €

3-5 anos 25,000 € 21,000 €

>5 anos 33,000 € 28,000 €

Arquitecto/a de Soluções Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 29,000 € 25,200 €

3-5 anos 33,000 € 30,800 €

>5 anos 37,000 € 35,000 €

Business Developer Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 23,000 € 21,000 €

3-5 anos 32,000 € 28,000 €

>5 anos 45,000 € 35,000 €

Médias salariais de perfis de Tecnologias da Informação

Consultor/a BI Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 20,000 €

3-5 anos 28,000 € 26,000 €

>10 anos 35,000 € 30,000 €

Consultor/a ERP  Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 20,000 € 19,600 €

3-5 anos 27,000 € 25,000 €

>5 anos 30,000 € 28,000 €

Consultor/a Funcional Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 19,600 €

3-5 anos 26,000 € 23,800 €

Consultor/a Técnico Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 23,000 € 21,000 €

3-5 anos 30,000 € 28,000 €

>5 anos 37,000 € 32,000 €

Desenhador/a Web Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 17,000 € 14,000 €

3-5 anos 20,000 € 18,200 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 40,000 € 35,000 €

3-5 anos 50,000 € 40,000 €

>5 anos 60,000 € 50,000 €

Director/a de Informática Experiência Lisboa Porto

3-5 anos 40,000 € 35,000 €

>5 anos 45,000 € 40,000 €

>10 anos 60,000 € 50,000 €

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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Médias salariais de perfis de Tecnologias da Informação

Director/a Técnico Experiência Lisboa Porto

3-5 anos 50,000 € 50,000 €

>5 anos 65,000 € 60,000 €

>10 anos 70,000 € 65,000 €

Engenheiro/a de  
Pré-Venda

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 23,000 € 21,000 €

3-5 anos 32,000 € 28,000 €

>5 anos 40,000 € 35,000 €

Gestor/a de Aplicações Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 20,000 € 19,000 €

3-5 anos 24,000 € 22,000 €

>5 anos 28,000 € 25,000 €

Gestor/a de Projectos Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 28,000 € 25,000 €

3-5 anos 35,000 € 31,000 €

>5 anos 42,000 € 37,000 €

Gestor/a de Projectos 
/Implementação 

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 35,000 € 30,000 €

3-5 anos 45,000 € 40,000 €

>10 anos 55,000 € 50,000 €

Gestor/a de Redes e 
Comunicações

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 19,000 €

3-5 anos 28,000 € 24,000 €

5-10 anos 36,000 € 29,000 €

Gestor/a Técnico/a de 
Projectos

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 40,000 € 30,000 €

3-5 anos 45,000 € 40,000 €

>5 anos 60,000 € 45,000 €

Internal Sales Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 20,000 € 17,000 €

3-5 anos 26,000 € 21,000 €

Key Account Manager Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 35,000 € 30,000 €

3-5 anos 40,000 € 38,000 €

>5 anos 52,000 € 45,000 €

Manager de Unidade  
de Negócio

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 50,000 € 45,000 €

3-5 anos 65,000 € 50,000 €

>5 anos 75,000 € 60,000 €

Programador/a Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 17,500 €

3-5 anos 27,000 € 23,000 €

Programador/a Web Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 19,000 € 16,800 €

3-5 anos 23,000 € 19,600 €

Programador/a Mobile Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 21,000 €

3-5 anos 30,000 € 28,000 €

Team Leader Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 32,000 € 28,000 €

3-5 anos 35,000 € 32,000 €

Técnico/a de Informática 
/Helpdesk

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 16,000 € 14,000 €

3-5 anos 22,000 € 19,000 €

Técnico/a de Redes Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,000 € 16,100 €

5-10 anos 23,000 € 19,600 €

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)
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Account Manager Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 26,000 € 22,000 €

3-5 anos 32,000 € 29,000 €

>5 anos 37,000 € 34,000 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 55,000 € 50,000 €

3-5 anos 63,000 € 55,000 €

Engenheiro/a de  
Operações de Rede

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 23,000 € 20,000 €

3-5 anos 29,000 € 24,000 €

>10 anos 35,000 € 30,000 €

Engenheiro/a de  
Planeamento de Rede

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 22,000 € 20,000 €

3-5 anos 30,000 € 28,000 €

>10 anos 35,000 € 32,000 €

Engenheiro/a de  
Pré-Venda

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 25,000 € 21,000 €

3-5 anos 29,000 € 26,000 €

>5 anos 34,000 € 30,000 €

Engenheiro/a de  
Suporte Técnico

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 19,000 €

3-5 anos 27,000 € 23,000 €

Telecomunicações

Médias salariais de perfis de TI e Telecomunicações

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)

Engenheiro/a de  
Telecomunicações 

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 23,000 € 21,000 €

3-5 anos 27,000 € 24,000 €

Gestor/a de Projecto Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 32,000 € 28,000 €

2-5 anos 38,000 € 34,000 €

>5 anos 43,000 € 38,000 €

Gestor/a de Redes Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 21,000 € 19,000 €

2-5 anos 26,000 € 23,000 €

>5 anos 31,000 € 28,000 €

Manager de Unidade  
de Negócio

Experiência Lisboa Porto

Até 2 anos 42,000 € 38,000 €

3-5 anos 50,000 € 45,000 €

>5 anos 55,000 € 50,000 €
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MARKETING E VENDAS
EXPORTAÇÕES E GESTÃO DE GRANDES  
CONTAS ANIMAM RECRUTAMENTO

Quatro grandes factores têm influenciado o 
mercado de trabalho de Marketing e Vendas no 
último ano: o aumento das exportações, o bom 
momento do sector do Turismo, o desenvolvimento 
do universo online/digital e a fusão de algumas 
funções comerciais e de Marketing em perfis mais 
generalistas e abrangentes.

Se os três primeiros têm gerado novas oportunidades e dinamismo 
nos recrutamentos, o último contribuiu activamente para alguma 
desvalorização dos profissionais do Marketing dito mais “tradicional”,  
já que parte do investimento na área tem sido gradualmente transferido 
para os departamentos comerciais. O facto é que algumas empresas, 
numa lógica de contenção de custos, atribuíram às suas equipas 
de vendas algumas responsabilidades de planeamento e promoção 
anteriormente reservadas ao Marketing, evitando assim o investimento 
em novas contratações.

Perfis mais e menos solicitados
A gestão estratégica de preços, margens e volume de negócios para 
grandes contas é neste momento uma prioridade absoluta para a maioria 
das organizações, potenciando a procura por Key Account Managers 
com excelente capacidade de negociação. Trata-se, no entanto, de 
uma função muito centralizada em Lisboa, o que por vezes dificulta a 
identificação deste tipo de perfis na região Norte e Centro de Portugal.

Por outro lado, a aposta nas exportações por parte de empresas no 
sector dos Vinhos, Têxtil, Calçado e Indústria Alimentar levou a um 
claro aumento no recrutamento de Gestores de Mercado Externo com 
know-how específico de determinados mercados internacionais. Estes 
profissionais são ainda difíceis identificar, já que são poucos os que 
conseguem aliar a orientação comercial e a formação académica em 
Engenharia exigida por muitos empregadores.

No top de perfis mais procurados estão também os Responsáveis de 
Trade Marketing, contratados para fazer face à crescente preocupação 
das empresas com toda a componente de comunicação e acções 
promocionais para o ponto de venda.

Apesar de discreto, o desenvolvimento da área de Marketing Digital 
é uma realidade e tem potencial para vir a alterar as dinâmicas de 
recrutamento nos próximos anos. Por enquanto, os perfis recrutados em 
Portugal são bastante generalistas (Responsável de Marketing Digital, 
habitualmente) e garantem a gestão de todos os aspectos da presença 
online das empresas, não tendo ainda o grau de especificidade e 
especialização típicos de um perfil de Community Management,  
Content Marketing ou Campaign Management.

Perspectivas para 2014
As exportações continuarão a ser o principal impulsionador de 
contratações no sector de Marketing e Vendas. Para abrir novos canais 
de venda e alargar a presença internacional, as empresas deverão investir 
na contratação de profissionais com fortes skills comerciais, que aliem o 
domínio de línguas estrangeiras, como o Inglês, Francês e Alemão, a uma 
forte capacidade de análise.

Por outro lado, a crescente preocupação das empresas em trabalhar 
a sua presença online potenciará a procura por perfis de Marketing 
Digital que garantam o posicionamento da marca e desenvolvam toda a 
vertente de produção e optimização de conteúdos. Conhecimentos de 
SEO, SEM e de gestão de redes sociais serão cada vez mais valorizados.

Não são esperadas variações significativas na oferta salarial dos 
profissionais de Marketing e Vendas em 2014. A tendência será de 
estagnação, possivelmente com algum reforço de componentes variáveis 
e de benefícios não financeiros.

AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Key Account Manager

•  Trade Marketeer

•  Gestor de Mercado Externo

•  Responsável de Marketing Digital

 
Perfis menos solicitados 

•  Assistente de Marketing

•  Director de Marketing

•  Director Comercial

   PERFIL DO PROFISSIONAL 
DE MARKETING E VENDAS

Feminino    39% 
 
Masculino    61%

86% consideram mudar de emprego em 2014 
70% trabalham na sua área de formação 
50% negociaram o pacote salarial actual 
24% foram aumentados e 9% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Orientação para objectivos (44%) 
Proactividade (37%) 
Capacidade de trabalho (34%) 
Polivalência (34%) 
Capacidade de adaptação (33%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Plano de carreira (67%) 
Cultura empresarial (58%) 
Oferta salarial (56%) 
Qualidade dos projectos (49%) 
Solidez financeira (46%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (77%) 
Formação (70%) 
Automóvel da empresa (69%) 
Telemóvel (39%) 
Seguro de vida (21%)

 
85% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal  
82% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro  
(Sobretudo Europa 76% / América do Sul 37% / América do Norte 34%) 
72% recomendariam o seu empregador actual
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Marketing e Comunicação

Assistente de Marketing Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 16,800 € 14,000 €

Técnico/a de Marketing Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 19,600 € 15,500 €

5-10 anos 25,200 € 20,000 €

Director/a de Marketing Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 49,000 € 45,000 €

Director/a de  
Comunicação

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 40,600 € 42,000 €

Digital/Web Marketing Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,200 € 18,200 €

Responsável de  
Marketing Digital

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 23,100 € 22,400 €

5-10 anos 33,600 € 28,000 €

Responsável de  
Comunicação

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 21,000 €

Designer de  
Comunicação

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,200 € 18,200 €

Técnico/a CRM Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 16,800 €

Public Relations Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 16,800 € 16,800 €

Médias salariais de perfis de Marketing e Vendas

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)

FMCG

Account Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 21,000 €

Brand Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 35,000 €

Chefe de Vendas 
/Supervisor/a de Vendas

Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 36,000 € 35,550 €

Export Manager Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 30,000 € 28,000 €

Managing Director Experiência Lisboa Porto

> 10 anos 90,000 € 80,000 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 63,000 € 56,000 €

Export Director Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 56,000 € 45,000 €

Group Product Manager Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 56,000 € 48,000 €

Key Account Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 30,000 € 35,000 €

5-10 anos 40,000 € 40,000 €

Merchandiser Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 12,600 € 15,400 €

Product Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 31,000 €



64          Guia do Mercado Laboral 2014 Guia do Mercado Laboral 2014          65 

Médias salariais de perfis de Marketing e Vendas

Trade Marketing Manager Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 21,000 € 21,000 €

 5-10 anos 37,000 € 35,000 €

Trade Marketeer Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 14,000 € 15,400 €

Sales Representative Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 14,000 € 11,200 €

Grande Distribuição

Chefe de Departamento Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 30,000 € 30,000 €

 5-10 anos 42,000 € 42,000 €

Chefe de Secção Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 17,500 € 17,500 €

 5-10 anos 21,000 € 21,000 €

Director/a de Loja Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 35,000 € 35,000 €

 5-10 anos 42,000 € 42,000 €

Director/a de Compras Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 56,000 € 45,000 €

Comprador/Gestor de 
Categoria

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 29,400 € 28,000 €

 5-10 anos 36,400 € 35,000 €

Director/a de Operações Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 56,000 € 50,000 €

Director/a de Unidade  
de Negócio

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 52,500 € 49,000 €

 5-10 anos 63,000 € 56,000 €

Responsável de Serviço 
ao Cliente

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 11,900 € 9,800 €

 5-10 anos 16,100 € 11,200 €

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)

Publicidade/New Media/Creative Agencies

Account Director Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 38,000 €

Account Executive Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 25,200 € 23,800 €

Chief Creative Officer Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 35,000 € n/a

Copywriter Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 18,200 €

Designer Criativo/a Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,500 € 21,000 €

Media Planner Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,500 € 18,600 €

New Business Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,200 € 15,000 €

Production Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 33,000 €

Responsável de Eventos Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 19,600 € 15,800 €

Revisor/a de Textos Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 15,000 € 17,000 €
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Médias salariais de perfis de Marketing e Vendas

Hotelaria e Turismo

Chefe de Cozinha Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 35,000 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 46,200 € 44,800 €

Director/a de F&B Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 45,000 € 42,000 €

Director/a de Hotel Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 63,000 € 63,000 €

Mâitre d'Hotel Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 22,500 € n/a

Responsável de Agência 
de Viagens

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 29,000 €

Responsável de Eventos Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € n/a

Técnico/a de Turismo Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 14,000 € 14,000 €

Sales Executive Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,200 € n/a

Revenue Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 18,200 € n/a

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)

Materiais de Construção e Equipamentos Industriais

Assistente Comercial Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 11,000 € 11,000 €

Chefe de Vendas Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 30,000 € 28,000 €

Director/a-Geral Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 70,000 € 65,000 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

 5-10 anos 38,000 € 35,000 €

Engenheiro/a Técnico/a 
Comercial

Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 25,000 € 21,000 €

Gestor/a de Produto Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 25,000 € 21,000 €

Key Account Manager Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 27,000 € 28,000 €

Responsável de Mercados 
Externos

Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 35,000 € 30,000 €

Técnico/a Comercial Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 14,000 € 14,500 €

 5-10 anos 16,000 € 16,800 €
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RETALHO
RIGOR NO CUMPRIMENTO DE OBJECTIVOS

De um modo geral, a contratação de profissionais de 
Retalho não sofreu de forma muito significativa os 
efeitos negativos da quebra no consumo. 

O facto é que os desafios que a instabilidade económica tem colocado 
a este sector acabaram por, de certa forma, reforçar a necessidade de 
recrutar perfis de gestão operacional que ajudem a inverter a tendência 
de diminuição nas vendas.

Curiosamente, o verdadeiro impacto das quebras no sector fez-se sentir 
não no volume de contratações, mas no processo de recrutamento em 
si: os empregadores compreendem mais do que nunca a importância 
de seleccionar o profissional com o perfil ideal, e procuram fazê-lo sem 
margem para erro e com uma precisão quase cirúrgica. Aumentou, assim, 
a especificidade dos perfis solicitados, tanto a nível de experiência como 
de competências pessoais.

Perfis mais e menos solicitados
Grande parte das novas contratações em 2013 centraram-se em perfis de 
gestão de equipas, com forte capacidade analítica, visão estratégica e 
orientação para o cumprimento de objectivos e KPI’s. 

Referimo-nos sobretudo a Store Managers e Supervisores de Lojas para 
todo o país. Assistimos também a uma tendência de reforço de segundas 
linhas de management, que promoveu a procura por Assistant Store 
Managers com potencial de crescimento e evolução.

O sector de Luxo vive um bom momento em Portugal e continua por 
isso a apostar na contratação de Boutique Assistants para a abertura de 
novas lojas em zonas nobres de Lisboa. O perfil pessoal dos profissionais 
seleccionados é especialmente importante neste segmento pautado 
pela excelência no atendimento personalizado ao cliente, pelo que os 
processos de recrutamento tendem a ser um pouco mais longos  
e muito rigorosos.

Tal como em anos anteriores, a expansão do e-commerce colocou os 
Gestores de Loja Online no top de perfis mais recrutados. Conhecimentos 
de SEO, SEM e Google Adwords são competências indispensáveis para 
este tipo de profissionais.

Perspectivas para 2014
Manter o nível de volume de vendas será uma prioridade absoluta 
para a maioria das empresas do sector, pelo que se adivinha bastante 
dinamismo na contratação de Store Managers e Assistant Store 
Managers altamente orientados para o cumprimento de objectivos.

O desenvolvimento e crescimento do comércio electrónico continuará 
a potenciar a procura por Gestores de Loja Online com conhecimentos 
de SEO e SEM, capazes de desenvolver estratégias que conquistem uma 
maior fatia de consumidores.

O bom momento do segmento Luxo deverá contribuir para o 
recrutamento de Boutique Assistants com um perfil pessoal muito 
específico, pautado por uma grande sensibilidade para os altos padrões 
de exigência e excelência deste nicho de mercado.

As tendências salariais no sector do Retalho apontam para uma 
estagnação da componente fixa e um maior reforço nas componentes 
variáveis, para fazer frente à crescente necessidade de cumprimento dos 
objectivos de vendas e de produtividade.

AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Store Manager

•  Supervisor de Lojas

•  Boutique Assistant para segmento Premium

•  Assistant Store Manager

•  Gestor de Loja Online

 
Perfis menos solicitados 

•  Director Comercial

  PERFIL DO PROFISSIONAL 
DE RETALHO

Feminino    46% 
 
Masculino    54%

77% consideram mudar de emprego em 2014 
53% nãotrabalham na sua área de formação 
55% não negociaram o pacote salarial actual 
17% foram aumentados e 14% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Competências de gestão de equipas (48%) 
Orientação para objectivos (41%) 
Polivalência (39%) 
Perfil de liderança (37%) 
Proactividade (33%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Plano de carreira (69%) 
Cultura empresarial (54%) 
Oferta salarial (50%) 
Qualidade dos projectos (38%) 
Solidez financeira (37%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (80%) 
Formação (65%) 
Automóvel da empresa (49%) 
Seguro de vida (28%) 
Telemóvel (21%) 

90% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal  
73% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro  
(Sobretudo Europa  70% / África 26% / América do Sul 24%  
/ América do Norte 24%) 
83% recomendariam o seu empregador actual
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Retalho e Moda

Supervisor/a de Lojas Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 21,000 €

Retail Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 42,000 € 35,000 €

Director/a de Marca Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 42,000 € 40,000 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 49,000 € 42,000 €

Brand Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 28,000 € 28,000 €

Product Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 25,200 € 23,800 €

Store Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 14,000 € 14,000 €

Boutique Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 28,000 €

Boutique Assistant Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 14,000 € 14,000 €

Gestor/a de Loja Online Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 19,600 € 19,600 €

Digital/Web Marketing Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 24,500 € 18,200 €

Visual Merchandiser 
/Vitrinista

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 14,000 € 14,000 €

Designer de Moda Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 21,000 € 21,000 €

Modelista Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 17,500 € 18,000 €

Médias salariais de perfis de Retalho

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)



72          Guia do Mercado Laboral 2014 Guia do Mercado Laboral 2014          73 

LIFE SCIENCES
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA REINVENTA-SE

Poucos sectores terão passado por uma 
reestruturação tão profunda e calculada nestes 
últimos anos como o sector Farmacêutico. 

Factores como alterações legislativas, constantes reduções nos preços 
dos medicamentos e atrasos nos pagamentos do sector público 
tornaram necessária uma completa reorganização e simplificação de 
estruturas, com vista a uma maior eficiência e sustentabilidade.

Esta reinvenção do sector exigiu novos profissionais, novas funções 
e, acima de tudo, uma nova forma de pensar. E como o mercado de 
trabalho não tem ainda disponíveis perfis completamente adequados 
a estas novas necessidades, as empresas têm optado por apostar em 
profissionais com as características pessoais e a postura certas para se 
adaptar à nova realidade da indústria. Mais do que experiência muito 
específica, em muitos casos procura-se agora potencial de crescimento, 
atitude, proactividade. O tempo dirá se esta é uma tendência pontual 
num sector acabado de sair de uma fase de reestruturação, ou se é  
algo que permanecerá de facto no ADN da indústria farmacêutica  
a longo prazo.

Perfis mais e menos solicitados
Entre os perfis mais solicitados em 2013 podemos destacar os Project 
Managers, necessários para fazer a ponte entre a área de Marketing e 
o público-alvo na promoção de produtos junto do consumidor final. 
Por outro lado, a recente aposta de algumas empresas do sector no 
desenvolvimento de novas ferramentas de análise de dados contribuiu 
para uma maior procura de profissionais na área de Market Intelligence.

Apesar da redução de equipas de vendas nos últimos anos, temos 
verificado também uma procura interessante por profissionais da área 
comercial, que revelem maior preparação do ponto de vista científico 
e que possuam experiência em áreas terapêuticas, produtos ou 
equipamentos específicos.

As demoras na aprovação de produtos pelas autoridades competentes 
têm contribuído para algum abrandamento na contratação de Técnicos 
de Assuntos Regulamentares, estando assim estes perfis entre os menos 
solicitados em 2013.

Perspectivas para 2014
Dadas as recentes alterações no sector, as empresas da Indústria 
Farmacêutica deverão continuar a centrar-se na contratação de perfis 
com competências pessoais muito vincadas e um elevado potencial de 
aprendizagem e crescimento. Market Access Executive, Medical Science 
Liason e Delegado de Informação Médica estarão entre os perfis mais 
procurados.

A oferta salarial será em tudo semelhante à de 2013, sem alterações 
significativas. Após vários anos a praticar salários acima da média, a 
Indústria Farmacêutica tem vindo a nivelar por baixo os pacotes salariais 
oferecidos, que se encontram agora mais próximos dos praticados na 
generalidade dos sectores. 

Deverá manter-se a aposta na atribuição de prémios anuais ou 
trimestrais, bem como em benefícios não financeiros como a viatura de 
serviço, o telemóvel e os seguros de saúde.

AS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
 
Perfis mais solicitados  

•  Project Manager

•  Delegado de Informação Médica

•  Delegado Hospitalar

•  Analista de Market Intelligence

 
Perfis menos solicitados 

•   Técnico de Registos e Assuntos 
Regulamentares

  PERFIL DO PROFISSIONAL 
DE LIFE SCIENCES 

Feminino    50% 
 
Masculino    50%

77% consideram mudar de emprego em 2014 
63% trabalham na sua área de formação 
54% negociaram o pacote salarial actual 
42% foram aumentados e 8% foram promovidos em 2013

Top de skills, segundo auto-avaliação
Orientação para objectivos (45%) 
Capacidade de adaptação (40%) 
Proactividade (38%) 
Capacidade de trabalho (34%) 
Competências técnicas (33%)

O que mais valorizam num potencial empregador
Plano de carreira (65%) 
Cultura empresarial (57%) 
Qualidade dos projectos (55%) 
Oferta salarial (52%) 
Solidez Financeira (44%)

Os benefícios mais desejados 
Seguro de saúde (82%) 
Automóvel da empresa (77%) 
Formação (68%) 
Seguro de vida (34%) 
Telemóvel (30%) 

85% mudar-se-iam para outra cidade ou região em Portugal 
81% estão disponíveis para trabalhar no estrangeiro.  
(Sobretudo Europa 77% / América do Sul 32%  
/ América do Norte 31% / África 16%) 
76% recomendariam o seu empregador actual.
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Indústria Farmacêutica

Clinical Research  
Associate

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 30,000 € 28,000 €

Clinical Trials Assistant Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 25,000 € n/a

Chefe Regional de 
Vendas

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 42,000 € 40,000 €

Chefe Nacional de Vendas Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 52,000 € 49,000 €

Delegado/a Comercial  
de Farmácia

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 23,500 € 21,000 €

Delegado/a de  
Informação Médica

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 24,500 € 24,500 €

Delegado/a Especialista Experiência Lisboa Porto

 2-5 anos 25,200 € 25,200 €

Delegado/a Hospitalar Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € 35,000 €

Director/a Comercial Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 87,000 € 78,000 €

Director/a Médico/a Experiência Lisboa Porto

>10 anos 98,000 € n/a

Director/a de Registos e 
Assuntos Regulamentares

Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 65,000 € n/a

Médias salariais de perfis de Life Sciences

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)

Director/a de Unidade  
de Negocio

Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 89,000 € 82,000 €

Farmacoeconomia Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 42,000 € n/a

Farmacovigilância Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 28,000 € n/a

Lead Clinical Research 
Associate

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € n/a

Medical Manager Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 70,000 € n/a

Project Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 42,000 € n/a

Quality Assurance  
Manager

Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 45,000 € n/a

Quality Assurance Officer Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 34,000 € n/a

Regional Medical  
Science Liaison

Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 42,000 € n/a

Técnico/a de Registos e 
Assuntos Regulamentares

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 28,000 € n/a
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Marketing Farmacêutico

Brand Manager Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 48,000 € 46,500 €

Assistente de Marketing Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 25,200 € n/a

Director/a de Marketing Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 82,000 € 75,000 €

Gestor/a de Produto 
Júnior

Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 28,000 € 25,500 €

Gestor/a de Produto Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 42,000 € 40,000 €

5-10 anos 49,000 € 45,000 €

Group Product Manager Experiência Lisboa Porto

5-10 anos 63,000 € n/a

Market Researcher Experiência Lisboa Porto

2-5 anos 35,000 € n/a 

Médias salariais de perfis de Marketing Farmacêutico

(Os valores apresentados correspondem a uma média do salário base anual para cada função, sem componentes variáveis adicionadas)

AS PROFISSÕES QUE VÃO MOVIMENTAR  
O MERCADO DE TRABALHO EM 2014

CONTABILIDADE E FINANÇAS
Controller de Gestão

Responsável de Contabilidade

Responsável de Controlo de Crédito e Cobranças

Assistente Comercial para Shared Services

BANCA E SEGUROS
Collections Manager

Gestor Comercial Private

Gestor Comercial Corporate

Controller de Gestão

RECURSOS HUMANOS
Técnico de Payroll

Técnico de Recursos Humanos

Responsável de Desenvolvimento de RH

INDÚSTRIA, LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO
Director de Produção

Supervisor de Manutenção

Gestor de Projectos

Engenheiro de Processo

Engenheiro de Melhoria Contínua

Operacional de Carga Marítima e Aérea

Comercial de Exportação

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
Progamador Java

Programador .Net

Programador C#

Programador Mobile

Consultor Funcional ERP

Analista Funcional ERP

Comercial de TI

MARKETING E VENDAS
Gestor de Mercado Externo

Key Account Manager

Trade Marketeer

Responsável de Marketing Digital

LIFE SCIENCES E FARMÁCIA
Market Access Executive

Medical Science Liason

Delegado de Informação Médica

RETALHO
Store Manager

Supervisor de Lojas

Boutique Assistant (Luxo)

Gestor de Loja Online

 

Apresentamos-lhe uma lista das profissões que serão mais solicitadas em 2014, com base  
no conhecimento de mercado dos nossos consultores especializados e nos resultados dos  
inquéritos realizados junto de centenas de empresas a actuar em Portugal.
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