
  
 

         PRESS RELEASE 

 

Pedersen & Partners, firma global de Executive Search abre escritório em 
Lisboa 
 
16 de Novembro, 2015 – Lisboa, Portugal – Pedersen & Partners, empresa internacional líder de Executive 
Search, com 56 escritórios próprios em 52 países, tem o orgulho de anunciar a abertura do seu escritório em 
Lisboa, Portugal. Este é o 34º escritório da Pedersen & Partners na Europa, e surge na sequência da recente 
inauguração de escritórios nos Estados Unidos e no México. 
 

Margarita Hernández será a Country Manager para Portugal e irá também dirigir Executive 
Searchs em Angola. Margarita Hernández junta-se à Pedersen & Partners após ter colaborado 
19 anos na Accenture, liderando diversos projetos na Europa e em África. Tendo trabalhado com 
grandes e médias empresas incluídas no Fortune Global 500 & 100, abrangendo consultoria de 
gestão Organizacional e de Capital Humano, tem um conhecimento profundo em projectos de 
transformação internacionais.  

 
“Pedersen & Partners é uma das mais inovadoras e com crescimento mais rápido das firmas de Executive 
Search, e a equipa Ibérica integra um excelente grupo de profissionais com muita experiência, expertise, 
talento e dinamismo. Estou muito entusiasmada por assumir esta responsabilidade de liderança do novo 
escritório de Lisboa e espero servir as necessidades de Executive Search dos nossos clientes em Portugal, 
África e outras regiões”, mencionou Margarita Hernández.  
 

“Nos últimos anos, temos registado uma demanda significativa de pedidos de procura de 
executivos por parte dos nossos clientes internacionais, com o crescimento das suas operações 
em África. Dada a nossa experiência e a nossa implantação em ambos os mercados, emergentes 
e maduros, ter uma representação em Portugal irá ser claramente diferenciador para os nossos 
clientes”, disse Martin Pike, Managing Director da região da Africa Sub-Sahariana da Pedersen & 
Partners. 

  
Alvaro Arias, sócio responsavel por Ibéria e América Latina da Pedersen & Partners, 
acrescentou: “Com o acalmar da crise financeira, o fluxo de oportunidades de negócio na 
Península Ibérica é sólido, ao mesmo tempo que África, com o seu crescimento constante e 
dinâmico, detém imenso potencial. Estamos orgulhosos por termos a Margarita quer na 
condução das nossas operações em Portugal quer na ligação dos nossos clientes regionais e 
globais com Angola e, consequentemente, mais em Africa. Estamos confiantes de que esta nova 

nomeação irá consolidar o nosso posicionamento estratégico, fortalecendo a presença e a reputação da nossa 
firma.”  
 
O escritório de Lisboa reforça o alcance global de Pedersen & Partners e não irá unicamente oferecer serviços 
de Executive Search, mas também serviços de consultoria inovadores em Capital Humano e Liderança, 
incluindo Avaliação de Competências, Estudos de Mercado e Consultoria em Compensaçoes.  
 
O escritório de Pedersen & Partners em Lisboa situa-se em: 
 
Avenida da Liberdade, 110-1º 
1269-046 Lisboa, Portugal 
T +351 213 404 659  
E: Lisbon@pedersenandpartners.com 
 

 
Pedersen & Partners é uma empresa internacional líder de Executive Search. Operamos com 56 escritórios próprios em 52 países da 
Europa, Médio Oriente, África, Asia e Amércias. Os nossos valores Confiança, Parceria e Profissionalismo são aplicados aquando da 
interacção com os nossos clientes e com os executivos. Tem mais informação de Pedersen & Partners em www.pedersenandpartners.com 
 
Se estiver interessado em levar a cabo uma entrevista com um representante da Pedersen & Partners, ou tiver qualquer outra solicitação 
no âmbito dos media, por favor contacte Diana Danu, Marketing e Communications Manager em: diana.danu@pedersenandpartners.com  
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