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Baixa de Lisboa: o que se estava a 
passar em Novembro de 2000...

• “A Baixa de Lisboa está
a apodrecer”

• Degradação dos 
edifícios

• Como dar novo alento
àquela que foi uma
zona nobre de Lisboa?

• Urgência de “pensar em
conjunto” o futuro da 
Baixa



Porto em Dezembro de 2010...

• Centro histórico: “um 
monumento decrépito e, 
ainda por cima, oco”

• Recuperação de 32 
quarteirões, a maior
parte dos quais, na
zona histórica



Lisboa: O dobro das dormidas mensais 

em 8 anos (2011 a 2019)
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Porto: O dobro das dormidas mensais 

nos mesmos 8 anos (2011 a 2019)



Os resultados do aumento do Turismo em 
Lisboa e Porto



Evolução do número de turistas 
residentes e estrangeiros em Portugal

3,4 milhões de 
turistas em 2018 

via Airbnb



Uma nova dinâmica no mercado imobiliário de 
Lisboa e do Porto

Apartamento
concorre com 
quarto hotel

+ Rentabilidade dos imóveis
+ Investidores no imobiliário
+ Incremento adicional dos preços dos 
imóveis nestas cidades
+ Aquisição de imóveis por
estrangeiros

- Arrendamento tradicional
- Imóveis disponíveis para habitação
- Portugueses com capacidade de 
comprar habitação nestas cidades



Quais as verdadeiras 
causas por detrás do 
fenómeno do Turismo 
Residencial?



A mobilidade e o turismo à escala 
mundial vieram para ficar

# Passageiros Aéreos # Turistas



Airbnb: Um fenómeno global com forte impacto 
em Portugal

• 500 Milhões de check-ins 
(desde 2008)

• 6 Milhões de alojamentos

• 380 cidades na Europa com 
mais de 1.000 alojamentos

• 191 Países e 81 mil cidades

Mundo 2018 Portugal 2018

• 3,4 Milhões de Turistas

• € 2 Mil Milhões impacto 
económico direto

• 10º maior mercado



A facilidade e simplicidade criada pela 
Tecnologia

Turistas

Proprietários de imóveis habitação



A importância das plataformas na 
emergência de novos players globais



O aumento do perfil digital dos 
consumidores



Estamos a viver um período em que...

• A Tecnologia está a reescrever as regras de quase tudo

• A Tecnologia está a reinventar as profissões

• A Tecnologia está a reimaginar os negócios

• A Tecnologia está a criar novas indústrias e a eliminar outras

• A Tecnologia tem mais relação com o consumidor do que as 
pessoas



As disrupções trazem 
sempre ameaças aos 
negócios já estabelecidos 
com sucesso...



... ou fortes oportunidades 
a quem se adapta a uma 
nova realidade. 



OBRIGADO!


