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Resumo 
 
O turismo assume especial relevância na economia da capital portuguesa e o Alojamento Local 

(AL) tornou-se num eixo fundamental para o bom desempenho do setor turístico. Na última 

década, observou-se a uma escalada no número de registos de AL na cidade de Lisboa e a uma 

evolução dos perfis dos agentes económicos a operar no mercado, transitando de pequenos 

proprietários para grandes empresas.  

 

O presente trabalho pretende investigar os motivos que contribuíram para a profissionalização 

do setor do AL. Deste modo, a partir da análise da regulamentação legal que disciplina este 

setor, assim como da observação da plataforma digital Airbnb, argumenta-se que ambas 

contribuíram para o incentivo da especialização do alojamento turístico.  Por um lado, a 

legislação introduziu requisitos obrigatórios a serem cumpridos no âmbito da exploração de 

uma unidade de AL, independentemente do tipo de exploração e qualidade do explorador, ou 

seja, quer se trate de partilha de lar ou de imóveis inteiros dedicados exclusivamente ao 

negócio, quer se trate de particulares ou empresas. Desta forma, o legislador não dissociou a 

figura do anfitrião empresarial da do anfitrião familiar. Por outro lado, a Airbnb, a intermediária 

de alojamentos que promove a imagem altruísta da partilha de casa entre desconhecidos, 

concebe simultaneamente novas ferramentas e funcionalidades que respondem às necessidades 

dos anfitriões e do mercado e, por conseguinte, estes vão profissionalizando-se ao longo do 

tempo.  Assim, conclui-se que a regulamentação, de uma forma direta, e a Airbnb, de uma 

forma indireta, participaram na promoção do processo da profissionalização do AL e dos 

anfitriões. 

 

Através da realização de entrevistas semiestruturadas a anfitriões individuais de Lisboa, foi 

possível concluir que o mercado do AL está efetivamente a profissionalizar-se em Lisboa e 

consideram-se duas ordens de fatores intimamente associadas ao fenómeno da 

profissionalização do setor que são essencialmente de natureza legislativa e económica. 

 

Palavras-chave: Airbnb, alojamento local, profissionalização, economia de partilha 
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Abstract 
 

Tourism is an important part of the economy in the Portuguese capital of Lisbon. Short Term 

Rentals (STR), including those offered via the Airbnb digital platform, have become a 

fundamental axis for the good performance of the tourism sector. In the last decade, there has 

been an increase in the number of STR registrations in the city of Lisbon and an evolution in 

the profiles of economic agents operating in the market, moving from small owners to large 

companies. 

 

The present work aims to investigate the reasons that contributed to the professionalization of 

the STR sector. Based on an analysis of the specific regulatory framework that disciplines the 

STR sector, as well as observation of the Airbnb digital platform, it is argued that both 

contributed to the encouragement of professionalization. The legal framework introduced 

mandatory requirements to be fulfilled within the scope of exploration of either a single STR 

unit or entire properties exclusively dedicated to the business. In this way, the legislation did 

not differentiate between individual hosts and professional hosts. Airbnb is a STR intermediary 

that promotes the altruistic image of sharing a house between strangers, and, at the same time, 

it designs new tools for hosts and market needs and, consequently, the hosts become more 

professional over time. Thus, it is concluded that legislation, in a direct way, and Airbnb, in an 

indirect way, contributed to the promotion of the professionalization process of the STR and 

of hosts. 

 

As a result of an empirical study carried out through semi-structured interviews with hosts in 

Lisbon, it was possible to conclude that the STR market is proven to become more professional 

in Lisbon and to consider two factors associated with the process of professionalization, which 

are legal and economic in nature. 

 

 
Keywords: Airbnb, STR, professionalization, sharing economy  
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1. Introdução 
 
A economia de partilha é definida como um modelo económico que enquadra o intercâmbio 

de bens e serviços, frequentemente prestados por particulares, intermediados por plataformas 

digitais que favorecem um mercado acessível para todos (European Commission, 2016). A 

eclosão do fenómeno global desta economia colaborativa resultou da combinação da revolução 

tecnológica com uma crise económica a nível mundial sem precedentes. Os consumidores, 

perante a crise financeira, na primeira década deste milénio, confrontaram-se com um menor 

poder de compra e o seu grau de confiança, face a um mundo globalizado e corporativo, caiu a 

pique (European Commission, 2013).  

 

Desde logo, o nascimento da maior plataforma de intermediação de reservas, a Airbnb, em 

plena crise económica de 2008, originou uma mudança radical em todos os pontos do mundo 

com impacto na área do urbanismo, no mercado imobiliário, no mercado de trabalho, no 

ambiente, na cultura e vida social (O' Regan & Choe, 2017) e, especialmente, na indústria 

hoteleira como se conhecia até então (Guttentag, 2017). 

 

Os novos modelos de negócio associados à economia de partilha explicam a informalidade da 

atividade inicial da Airbnb, uma vez que não se enquadravam nos termos da regulamentação 

vigente, ou seja, tratava-se de um mercado, até então, inexistente e com um grande vazio legal 

(Guttentag, 2017).  A empresa, já com 12 anos de existência no mercado do arrendamento de 

curta duração, foi alcançando um aumento exponencial ao longo dos anos, com especial 

incidência entre 2016 e 2018, em Lisboa, e, a partir daí, revolucionou subitamente a indústria 

tradicional do alojamento turístico, obrigou à regulamentação contínua da atividade por parte 

das autoridades governamentais e locais, gerou impactos socioeconómicos positivos e 

negativos nos destinos turísticos (Fernandes et al., 2019) e generalizou o uso de neologismos 

como, por exemplo, airbnbização, gentrifícação turística e turistificação (Serrano, Sianes & 

Ariza-Montes, 2020). A Airbnb foi igualmente considerada um modelo de inovação disruptiva 

(Guttentag, 2013), baseada nos princípios da economia colaborativa ou de partilha, embora não 

reúna consenso entre os investigadores da área, pelo facto de comportar o intuito comercial de 

gerar lucros (Belk, 2014). Não obstante todo o ruído à volta da empresa, esta almeja a sua 

profissionalização e a dos seus anfitriões (Bosma, 2021), a entrada da empresa no mercado de 

valores e a expansão no mercado, abrangendo diferentes produtos e segmentos (Menze, 2018).  
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À medida que a empresa norte-americana ganhou notoriedade, verificou-se um aumento 

gradual de artigos relacionado com o fenómeno da Airbnb (Núñez-Tabales, Solano Sanchez & 

Caridad-y-López-del-Río, 2020). Estes autores constataram que, no ano de 2019, foram 

escritos 223 artigos sobre a empresa norte-americana em todo o mundo, ou seja, quase 50% do 

total de artigos publicados até então. No princípio, os estudos incidiam na intersecção da 

empresa norte-americana com a economia de partilha ou colaborativa e na análise dos 

princípios desta nova economia. Após a implementação da Airbnb nas cidades, ou seja, passada 

a fase da novidade e da inovação disruptiva, os estudos focaram-se nos aspetos urbanos e nas 

mudanças socioespaciais que ocorreram na sequência da consolidação do AL nas cidades. 

 

Nos dias de hoje, vários investigadores incidiram os seus estudos no fenómeno da 

profissionalização. Desta forma, é indiscutível o aparecimento progressivo de empresas 

especializadas na gestão de propriedades de terceiros que investem no negócio do 

arrendamento de curta duração, assumindo, deste modo, a profissionalização da atividade 

(Cocola-Gant et al., 2021; Bosma, 2021; Gil & Sequera, 2020; Demir & Emekli, 2021). De 

acordo com um estudo de Lane & Woodworth (2016) intitulado “The Sharing Economy 

Checks In: An Analysis of Airbnb in the United States”, os proprietários com apenas um 

anúncio apresentam uma abordagem informal e não representam uma ameaça potencial à 

indústria hoteleira, ao passo que os anfitriões com várias unidades adotam tendencialmente 

uma abordagem aguerrida na sua gestão, maximizando as suas receitas e, como resultado, 

conquistam clientes que recorriam habitualmente ao alojamento em hotéis. Tendo como base 

esse estudo, considera-se ainda que os proprietários profissionais dominam consideravelmente 

o mercado do AL e simultaneamente progridem no alojamento turístico, tornando-se 

concorrentes diretos dos hotéis. Noutro estudo realizado pelos mesmos autores (2017) sob o 

tema “Hosts with Multiple Units – A Key Driver of Airbnb Growth”, defendem que a Airbnb 

está a expandir-se principalmente com o crescimento dos anfitriões profissionais que detêm 

vários imóveis e determinam que este grupo de anfitriões é indiscutivelmente o mais 

controverso na plataforma Airbnb, motivado pela confluência que resulta entre a definição de 

alojamento e de habitação.  

 
Esta questão dicotómica de o AL ser considerado comércio ou habitação foi amplamente 

debatida na esfera pública portuguesa tendo chegado aos tribunais da Relação de Lisboa e Porto 

com acórdãos divergentes (Nunes, 2017). O Tribunal de Lisboa defendeu que o AL é 

incompatível com o uso exclusivo da habitação, ao passo que o Tribunal do Porto argumentou 
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que a cedência temporária de um imóvel tem igualmente uso habitacional, embora se trate de 

uma atividade remunerada (Nunes, 2017). Com o propósito de evitar conflitos e divergências 

nas decisões judiciais, a Assembleia da República publicou a lei nº 62/2018 autorizando 

juridicamente o AL em prédios constituídos em propriedade horizontal. 

 

Em Portugal, o estudo sobre o anfitrião e o fenómeno da profissionalização do AL começa a 

ganhar destaque na investigação académica (Cocola-Gant et al., 2021), todavia a imagem que 

a comunicação social transmite sobre a atividade do AL é reiteradamente negativa e associada 

à gentrificação e descaraterização dos bairros históricos, à especulação dos preços da habitação 

nos centros das cidades, ao aumento das rendas, à deterioração da qualidade de vida dos 

residentes, ao deslocamento de residentes para as periferias (Fernandes et al., 2019; Capineri 

& Romano, 2021), ao crescendo das desigualdades sociais e ao novo emprego precário (Keen, 

2015). Por outro lado, existem fatores positivos que estão agregados ao conceito do AL e que 

são pouco mencionados pela opinião pública, nomeadamente a recuperação do património 

imobiliário da cidade de Lisboa que se encontrava em estado deteriorado e abandonado, 

revitalização do comércio local que fora fortemente afetado com a crise financeira de 2008, 

reabilitação urbana e requalificação dos bairros históricos com novos equipamentos e 

infraestruturas, redução do preço dos serviços de alojamento turístico, possibilidade de os 

anfitriões de AL se tornarem empresários em nome individual (ENI) e, por conseguinte, serem 

independentes e trabalharem por conta própria, fomenta a desmonopolização das receitas 

turísticas e, por conseguinte, facilitou a democratização da atividade do alojamento turístico, 

possibilitou uma maior eficiência de recursos, contribuiu para o desenvolvimento do emprego, 

da concorrência e crescimento da cidade e do próprio país, impulsionou a inovação, aumentou 

a atividade económica e criou novos serviços (Gil & Sequera, 2020; Lopes, 2018).  

 

A Airbnb representa uma grande força no motor da economia de vários países e Portugal 

encontra-se na lista do top 10 no que respeita ao impacto económico da Airbnb na ordem dos 

2,3 biliões de dólares (Deane, 2021). Assim, este trabalho focar-se-á somente na Airbnb, visto 

que é considerada a empresa que preconizou e permitiu o verdadeiro desenvolvimento do setor 

do arrendamento de curta duração a nível global.  

 

Os estudos que abordam a componente da profissionalização do AL são escassos, contudo, 

muito recentemente, Cocola-Gant et al. (2021) investigaram os chamados “anfitriões 

corporativos” e comprovaram que o mercado de arrendamento turístico transitou de uma 
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atividade de economia de partilha para uma economia profissional. Os autores justificaram a 

profissionalização com a adoção de uma metodologia empresarial de integração vertical, na 

medida em que as empresas integram todos os serviços da operação, ao invés de contratarem 

múltiplos serviços externos. Outro motivo invocado pelos investigadores foi o recurso destas 

grandes empresas à tecnologia digital que pressupõe três componentes, nomeadamente as 

plataformas de gestão de AL que suportam toda a informação de logística de cada AL; os 

gestores de canais com a finalidade de anunciar em várias plataformas e de obter a 

sincronização dos calendários; e, finalmente, os algoritmos de análise de mercado de modo a 

analisar o comportamento do consumidor e aplicar, subsequentemente, estratégias de preços 

consoante o mercado. 

 

Revela-se, assim, imprescindível complementar e aprofundar o conhecimento teórico 

relativamente a este campo de estudo. Neste sentido, pretende-se estudar e explorar os motivos 

que sustentam o processo evolutivo de partilha à profissionalização do setor do AL, tendo como 

pano de fundo a cidade de Lisboa, sob a perspetiva dos anfitriões individuais. 

 

Neste contexto, a pesquisa centrar-se-á nos anfitriões individuais que arrendam na modalidade 

de quartos e apartamentos e exploram até um máximo de quatro unidades de AL, uma vez que 

são os agentes principais que operam o tipo de atividade que constitui o âmago da Airbnb.  

Independentemente de existirem quatro modalidades possíveis de AL em Portugal, 

nomeadamente a moradia, o apartamento, os estabelecimentos de hospedagem e quartos, este 

estudo terá em consideração a modalidade apartamento, dado que é a tipologia principal do 

mercado turístico nacional, e a modalidade de quartos visto ser parte integrante da génese da 

empresa Airbnb. Os chamados proprietários individuais, ENI ou, ainda, microempresários que 

possuem entre uma e quatro unidades, enfrentam, por conseguinte, variadíssimos desafios no 

mercado do AL. Este trabalho contribuirá para escrutinar os depoimentos privilegiados destes 

operadores sobre questões globais e específicas no que respeita a profissionalização do AL e 

os seus concorrentes profissionais. 

 

Para além deste enquadramento da pertinência deste trabalho, a autora nutre especial relação 

com esta temática, justificada pelos nove anos de experiência na utilização da plataforma da 

Airbnb, testemunhando uma diferença substancial nas motivações e expectativas dos hóspedes, 

dos próprios anfitriões, da legislação criada no âmbito do AL e uma posição cada vez mais 
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dominante das plataformas sobre os anfitriões ao longo dos anos (Farmaki & Kaniadakis, 

2020). 

 
 

1.1. Objetivos da investigação 
 
Apesar de um aumento recente na atenção para a profissionalização do setor do AL na literatura 

científica, existe escassez de informação precisa sobre a manifestação da profissionalização no 

contexto português. Deste modo, esta dissertação tem por objetivo contribuir para clarificar e 

alargar o conhecimento sobre o tema da profissionalização do setor do AL e, principalmente, 

estudar a evolução desse processo desde 2008, ano em que a figura do AL foi criada no 

ordenamento jurídico português, até 2021. Pretende-se, assim, apurar os motivos que 

originaram a transição de uma atividade informal, baseada nos princípios da economia de 

partilha, para uma atividade profissional sob a visão dos anfitriões individuais. 

 

A questão de investigação que se formula é: tendo como caso de estudo a Airbnb, pioneira da 

economia de partilha no arrendamento de curta duração, quais são os motivos que levam à 

profissionalização do AL na cidade de Lisboa? 

 

Para responder à questão de partida, é indispensável fazer uma análise empírica de natureza 

qualitativa e explorar três objetivos mais específicos, nomeadamente: 

 

 Através da análise da evolução da Airbnb, aferir se a implementação de novos serviços 

e funcionalidades conduzem à especialização geral do mercado do AL; 

 

 Examinar se a legislação portuguesa, que tem sido reformada no decorrer dos anos, 

estimulou a profissionalização do setor de AL; 

 

 Escrutinar a experiência dos anfitriões de natureza individual no ramo do AL no que 

toca à profissionalização do mercado do AL. Na medida em que o mercado turístico 

apresenta caraterísticas voláteis face às dinâmicas que influenciam o seu 

desenvolvimento, resultado das perspetivas da procura e oferta turística, assim como da 

conjuntura socioeconómica, e, no momento atual, da conjuntura pandémica, assinala-
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se a importância de conhecer o sentimento atual dos anfitriões individuais relativamente 

ao futuro próximo.  

 

Entende-se que incidir estudos académicos sob a perspetiva dos titulares de AL, sem os quais 

este mercado não existiria, contribui para uma maior equidade na própria evolução do setor, 

bem como para uma melhor compreensão das realidades com as quais estes empreendedores 

se deparam quotidianamente. 

 
 

1.2. Estrutura do trabalho 
 

O trabalho estará dividido em seis capítulos, nomeadamente: Introdução, Revisão de literatura, 

Metodologia, Caso de Estudo, Análise de Resultados e Conclusões. 

 

Numa primeira fase, começa-se por identificar alguns conceitos através de uma revisão de 

literatura sobre a temática selecionada, focando-se especialmente no fenómeno da economia 

de partilha e da empresa Airbnb, no fenómeno da profissionalização do AL, no conceito de 

anfitrião e seus perfis e na identificação das diversas motivações que levaram os anfitriões a 

enveredar pelo negócio do AL.  

 

De seguida, será definida a metodologia da investigação, argumentando os recursos utilizados 

para responder à pergunta de partida da dissertação, assim como atender aos três objetivos 

específicos. A abordagem metodológica foi fundamentalmente de natureza qualitativa, tendo 

sido utilizado o método de análise de conteúdo da plataforma da Airbnb, a análise documental 

da legislação relativa ao AL e a análise de conteúdo dos dados obtidos das 13 entrevistas 

realizadas a titulares de AL da cidade de Lisboa. 

 

No Capítulo 4, realizar-se-á um enquadramento do caso de estudo mediante uma apresentação 

de dados que contextualizam a população e o turismo na cidade de Lisboa, o AL e uma análise 

de indicadores que elucidam a passagem de um setor de partilha para um setor 

profissionalizado. 

 

A análise de resultados consistirá em três subcapítulos. No primeiro subcapítulo empírico será 

elaborada uma análise evolutiva da Airbnb, das novas funcionalidades que foram introduzidas 



7 
 

na plataforma digital, dos segmentos da partilha de um colchão ou de um quarto até ao 

segmento de luxo, dos novos serviços que ampliam o seu modelo de negócio. Por fim, o 

algoritmo será retratado com o intuito de entender como o sistema da Airbnb determina a 

posição e a visibilidade dos anúncios dos imóveis aos seus utilizadores.  

 

No segundo subcapítulo empírico, será realizada uma observação extensiva, de abordagem 

crítica e interpretativa, de toda a legislação que foi criada e alterada ao longo dos últimos anos 

para regulamentar uma atividade que se encontrava, no início, num vazio legal e fiscal e 

analisar se efetivamente a legislação contribuiu para a profissionalização do setor de 

alojamento turístico de curta duração.  

 

No terceiro subcapítulo empírico, pretende-se proceder à recolha da opinião dos 

microempresários acerca dos motivos que expliquem o processo de especialização do setor do 

AL, perceber se, na opinião pessoal destes agentes, a legislação e a plataforma Airbnb terão 

contribuído para a profissionalização dos anfitriões, conhecer os desafios atuais que enfrentam 

durante a gestão diária do seu AL e explorar as perceções futuras sobre o mercado de AL. 

 

Finalmente, no último capítulo das Conclusões pretende-se responder à questão de investigação 

principal, assim como aos três objetivos específicos.  
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2.  Revisão de Literatura 
 

O AL tem sido objeto das mais diversas discussões públicas, reflexões, análises e investigações 

em todo o mundo, uma vez que a Airbnb, o expoente máximo do alojamento turístico de curta 

duração e o estandarte da economia de partilha no setor da hospedagem, teve um impacto 

mediático estrondoso e revolucionou o setor do alojamento tal como conhecíamos (Guttentag, 

2019). 

 

Nos dias que correm, a gigante plataforma de partilha de casas, sedeada em S. Francisco, conta 

com 5,6 milhões de anúncios ativos em todo o mundo, espalhados em mais de 220 países e por 

100 mil cidades. Estes números estão publicados ostensivamente no site da Airbnb, na secção 

Sobre Nós, dados atualizados a 20 de setembro 2021, e traduzem indiscutivelmente a 

magnitude desta empresa alcançada num curto espaço de tempo. O crescimento desta empresa 

é tão veloz que estes números poderão estar completamente ultrapassados dentro de pouco 

tempo. 

 

Neste capítulo de revisão da literatura, vários estudos realizados nos últimos anos serão 

devidamente aprofundados, com base em visões e conclusões de reconhecidos autores e 

investigadores que se dedicaram a este tema fascinante.  

 

2.1. Economia de Partilha 
 
 

É impossível apresentar o fenómeno da profissionalização sem antes versar sobre o conceito 

inicial que está na origem das plataformas intermediárias de AL, o modelo económico da 

economia de partilha. Na literatura prévia sobre este campo de estudo, vários autores 

(Goidanich, 2016; Saturnino & Sousa, 2019; Gil & Sequera, 2020; Petruzzi, Marques & 

Sheppard, 2021) referenciam as duas obras essenciais sobre a economia de partilha, 

nomeadamente a de Botsman & Rogers (2011) intitulada “What's Mine Is Yours: The Rise of 

Collaborative Consumption”, e o artigo de Belk (2014) intitulado “You are what you can 

access: Sharing and collaborative consumption online”.   
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O conceito de economia de partilha ou colaborativa foi particularmente popularizado por 

Rachel Botsman e Roo Rogers (2011). O consumo colaborativo implica um conjunto de 

atividades, tais como: “partilha tradicional, troca, empréstimo, comércio, aluguer, doação e 

troca” e está assente em três modelos básicos, nomeadamente os sistemas de serviços de 

produtos; mercados de redistribuição e estilos de vida colaborativos. Segundo os dois autores, 

a transformação social implica a utilização de recursos em plataformas digitais para criar valor 

que, por sua vez, beneficiará as comunidades. A aliança dos avanços tecnológicos com o 

princípio da sustentabilidade e a otimização dos custos leva a consolidar esta nova forma de 

consumo no século XXI. De acordo com estes autores, a confiança é o requisito fundamental 

neste tipo de economia, considerada a sua principal moeda. Sem confiança, este modelo de 

negócio não seria viável e a economia colaborativa não vingaria no sistema. 

 

Belk (2014) explica que o consumo colaborativo é feito por “pessoas que coordenam a 

aquisição e a distribuição de um recurso em troca de uma comissão ou outra compensação”, 

dando como referência a Airbnb e, assim, contrapondo a definição dos autores acima 

mencionados. Segundo o autor, a verdadeira partilha reside no acesso temporário em 

detrimento da propriedade, desprovida de comissões e compensações e na utilização de 

plataformas digitais. Neste sentido, constata-se que grande parte das plataformas comerciais 

não pertence à economia de partilha. 

 

Schor (2014) considera que a economia de partilha assenta na “recirculação de bens, aumento 

da utilização de bens duráveis, troca de serviços e partilha de bens produtivos”. Como prática 

da utilização de bens duráveis no setor do alojamento, Schor exemplificou com o caso inovador 

do Couchsurfing que permitia o contacto entre viajantes e pessoas que ofereciam um 

alojamento, sofá ou quarto, sem qualquer pagamento envolvido na experiência. A Airbnb 

sucedeu ao Couchsurfing mais tarde com o mesmo sistema de oferta de alojamento entre 

desconhecidos por intermédio de uma plataforma digital, todavia com uma alteração 

fundamental, o pagamento pelo serviço prestado. A autora considera que as plataformas com 

fins lucrativos, como é o caso da Airbnb, pretendem alcançar a máxima rentabilidade do seu 

negócio. 

 

Os estudos citados, além de tantos outros não arrolados aqui, indicam que a tentativa de definir 

o termo de economia de partilha é problemática porque as caraterísticas desta economia vão 

modificando à medida que emergem novas inovações no mercado, o que explica a volubilidade 
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do conceito. Contudo, a European Commission (2016) definiu a economia colaborativa da 

seguinte forma: 

 “os modelos empresariais no âmbito dos quais as atividades são facilitadas por 

 plataformas colaborativas que criam um mercado aberto para a utilização temporária 

 de bens ou serviços, muitas vezes prestados por particulares. São três as categorias de 

 intervenientes na economia colaborativa: (i) os prestadores de serviços que partilham 

 os ativos, os recursos, a disponibilidade e/ou as competências — podem ser particulares 

 que oferecem serviços numa base esporádica («pares») ou prestadores de serviços que 

 atuam no exercício da sua atividade profissional («prestadores de serviços 

 profissionais»); (ii) os utilizadores desses serviços; e (iii) os intermediários que — 

 através de uma plataforma em linha — ligam prestadores de serviços e utilizadores, 

 facilitando as transações recíprocas («plataformas colaborativas»). Por via da regra, as 

 transações de economia colaborativa não implicam uma transferência de propriedade, 

 podendo ser realizadas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos.” 

 

Com esta definição, a Comissão Europeia (CE) pretende auxiliar os governos dos Estados-

membros a compreender melhor estes novos modelos de negócio para que as autoridades 

nacionais possam agir e desenhar estratégias a fim de implementar as políticas necessárias à 

integração dos modelos digitais do século XXI no mercado tradicional. 

 

Muñoz & Cohen (2017) identificaram sete caraterísticas dos modelos de negócios da economia 

de partilha, a saber: 1) plataformas digitais 2) recursos subutilizados, 3) interações entre os 

pares, 4) governança colaborativa, 5) missão social, 6) financiamento alternativo e 7) confiança 

na tecnologia. Por sua vez, Reinhold & Dolnican (2017) analisaram as caraterísticas definidas 

pelos autores supramencionados e chegaram à conclusão que as redes de alojamento entre pares 

cumprem somente com a primeira e última caraterística. Deste modo, as redes de alojamento 

são dependentes da tecnologia e de uma plataforma digital.  

 

No próximo ponto, pretende-se desvendar a vinculação das narrativas utilizadas pela 

plataforma norte-americana Airbnb com os princípios da economia de partilha. 
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2.2. Airbnb e a economia de partilha 
 
“Travel like a human”, “Belong anywhere”, “Don’t go there. Live there.”, “Live like locals” 

são alguns dos slogans da Airbnb (Gamba, 2016) que fazem parte da construção da marca 

corporativa global da empresa. Vários valores estão associados a estes slogans, nomeadamente 

o sentido de comunidade, pertença, inclusão, autenticidade, humanidade, partilha, diversidade, 

genuinidade, entre outros (Roelofsen & Minca, 2018). Da mesma forma, Paulauskite et al. 

(2017) consideram que “viver como um local” é a base para a autenticidade das estadias da 

Airbnb, e a cocriação de experiências é um facilitador desse sentimento de autenticidade. 

  

“A Airbnb está alinhada com os princípios da economia de partilha e utiliza um forte discurso 

neoliberal, redimensionando retoricamente as identidades dos utilizadores num imaginário 

capitalista global” (Spector-Bishop, 2019). Segundo este autor, o conceito de economia de 

partilha é, por si só, um oximoro: partilhar implica um ato de troca de recursos sem intuito 

comercial, ao passo que arrendar um imóvel com fins lucrativos está assente nos princípios 

capitalistas da propriedade privada. Citando Saturnino & Sousa (2019) “as plataformas digitais 

utilizam idealizações sociais sobre a partilha como um valor moral para encorajar os modos de 

produção do capitalismo digital”. Um estudo realizado por Petruzzi, Marques & Sheppard 

(2021) concluíram que, embora a Airbnb agregasse caraterísticas não só de partilha como 

também de negócio, por fim a empresa estava mais próxima da economia de mercado. Na 

mesma linha de investigação, Demir & Emekli (2021) pesquisaram os dez destinos mais 

populares da Airbnb e concluíram que a alteração da estrutura da oferta, transitando de 

anfitriões individuais para profissionais, demonstra que a empresa norte-americana está mais 

próxima de um conceito de empresa de alojamento e, logo, mais afastada do conceito de 

empresa de economia de partilha.  

 

Através de uma análise de conteúdo do website e das redes sociais da Airbnb, Yannopoulou, 

Moufahim & Bian (2013) constataram que a identidade da marca se centrava nas rotinas diárias 

dos seus anfitriões e em valores como a amizade e hospitalidade, assim como a harmonia, 

autenticidade e profissionalismo. Por outro lado, Törnberg & Chiappini (2020) alertam para o 

perigo da comercialização cultural do destino turístico, prejudicando a autenticidade e a 

singularidade dos locais. 
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Outra idealização imbuída na narrativa da Airbnb é a sustentabilidade (Geissinger et al., 2019). 

A economia de partilha incentiva o princípio da sustentabilidade com a utilização eficiente de 

recursos e o seu acesso em contraste com a aquisição e consumo de produtos (Botsman & 

Rogers, 2011). Porém, essa especificidade é refutada por Geissinger et al. (2019) que estimam 

que, com a presença gradual dos agentes profissionais no setor do AL, orientados pelo consumo 

e pelos ganhos económicos, essas condições de acesso e partilha deixam de existir, 

comprometendo os tais fundamentos sustentáveis das plataformas de partilha. 

 

Como é referido na publicação de Alrawadieh & Alrawadieh (2018), a partilha do alojamento 

baseia-se na oferta de um produto que faz parte do dia-a-dia da população local. Portanto, a 

filosofia da economia de partilha oferece oportunidades para empreendedores de lifestyle que 

procuram valores sociais fora dos seus empreendimentos (Hawlitschek et al., 2016, citado por 

Alrawadieh & Alrawadieh , 2018). Desta forma, a participação na economia colaborativa não 

é apenas uma questão económica, mas também está associada à sustentabilidade e ao desejo de 

interagir com outras pessoas (Hamari et al., 2016; Lampinen & Cheshire, 2016, citado por 

Alrawadieh & Alrawadieh, 2018).  

 

No artigo de Strabrowski (2017), o autor ressalta o conceito de comunidade que aparece 

constantemente na narrativa da Airbnb. O investigador exemplifica com o slogan “pertencer a 

qualquer lugar” que subentende o sentido de pertença e comunidade e explica que a retórica de 

comunidade é concretizada em forma gráfica com o lançamento do novo logotipo da empresa, 

Bélo (abreviatura de belong, em português significa pertença). De outro ponto de vista, 

Roelofsen & Minca (2018) desvalorizam a retórica comunitária da Airbnb pelo facto de os 

hóspedes não interagirem ou comunicarem com os anfitriões ausentes, especialmente quando 

se trata de uma reserva de um apartamento inteiro. Yannopoulou, Moufahim & Bian (2013) 

salientam que a Airbnb canaliza a sua estratégia de comunicação nas redes sociais e no seu 

website, recorrendo igualmente aos influenciadores digitais nas suas campanhas. Estes 

investigadores evidenciam que a empresa intermediária de alojamentos utiliza recorrentemente 

vídeos de histórias inspiradoras anfitriões com o propósito de consolidar a sua narrativa de 

comunidade. 

 

Um elemento importante a considerar na associação entre a Airbnb e a economia de partilha é 

o consumidor (Lutz & Newlands, 2018). De acordo com Gallagher (2017, p.10), a geração 

millennial é a utilizadora mais assídua da Airbnb que, por um lado, permite-lhes viajar de forma 
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mais económica, dispondo de uma grande variedade de escolha de alojamentos espalhados por 

vários bairros da cidade, conjugando a autenticidade com o espírito aventureiro que lhes é 

caraterístico. Além disso, o autor refere que esta geração não valoriza as grandes cadeias 

hoteleiras e com um simples clique entram num espaço desconhecido que lhes vais garantir 

uma experiência única e especial.  

 
As empresas associadas ao mercado colaborativo criaram o modelo de confiança (Botsman & 

Rogers, 2011), baseado em comentários e nas verificações de identidade tanto do consumidor, 

como do prestador de serviços, com a finalidade de construir confiança e segurança entre 

estranhos (Strabrowski, 2017). Neste contexto, a Airbnb assenta nos valores e nos princípios 

da economia de partilha que são a segurança, confiança e reputação (Strabrowski, 2017). 

 
O princípio da segurança é primordial para toda a comunidade da Airbnb (Roelofsen & Minca, 

2018). Para estes autores, a empresa norte-americana desenvolveu várias ferramentas com vista 

a garantir a segurança dos hóspedes e dos anfitriões por intermédio de métodos de verificação 

de informação pessoal, números de contacto e cartões de crédito. 

 
A confiança construída na plataforma, bem como no anfitrião, é fundamental para a tomada de 

decisão do hóspede na reserva de um determinado alojamento através das plataformas digitais 

de arrendamento turístico (Tussyadiah & Park, 2018). O recurso central da Airbnb para ajudar 

a estabelecer a confiança necessária entre o hóspede e o anfitrião é o comentário (Guttentag, 

2019). A confiança digital assenta na ideia da reputação (Saturnino & Sousa, 2019). A Airbnb 

desenvolve vários recursos de verificação de identidade, seguros para os anfitriões e garantias 

para os hóspedes como forma de impulsionar a confiança e segurança nas operações da Airbnb 

(Guttentag, 2019).  

 
O sistema de "reputação" da Airbnb aloja-se nos processos de avaliação mútua e verificação 

de identidades dos utilizadores, hóspedes e anfitriões, que fornecem a confiança necessária 

entre desconhecidos (Stabrowski, 2017). Contudo, no estudo de Minca & Roelofsen (2019), os 

investigadores descrevem casos de chantagem perpetrados por hóspedes com o propósito de 

serem reembolsados ou obterem descontos em troca de um comentário positivo. Apesar destas 

situações esporádicas, estes autores confirmam que o sistema de avaliação é considerado 

confiável e verdadeiro, sendo uma ferramenta fundamental para construir uma comunidade de 

confiança. Para Mauri et al. (2018), quanto melhor for a descrição do anúncio do imóvel e a 
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reputação do anfitrião, através do estatuto de Super-anfitrião, do número de comentários e 

referências, da narrativa nos perfis pessoais, maior a popularidade do alojamento. 

 

2.3. Airbnb e a profissionalização do AL 
 

A popularização da Airbnb despertou e aguçou a curiosidade da comunidade académica em 

esmiuçar as políticas da empresa e as razões que levaram ao sucesso meteórico da start-up 

norte-americana do dia para a noite (Guttentag, 2019).  

 

Antes do início da profissionalização, a Airbnb arrancou na informalidade de um modelo de 

negócio ainda desconhecido, conforme conclui um dos autores considerados uma referência 

incontornável da matéria em estudo, ou seja, do arrendamento turístico de curta duração, 

Guttentag (2013). Nesse estudo, o investigador norte-americano aborda as especificidades da 

Airbnb e a correlação entre a inovação disruptiva e o crescimento do setor do alojamento 

turístico informal. Realça no seu artigo que os alojamentos da Airbnb estavam a operar 

ilegalmente no mercado devido à falta de regulamentação do arrendamento turístico. Guttentag 

recomenda que os destinos com habitação disponível limitada deverão expor as questões 

levantadas pelo crescimento do AL de uma forma mais criteriosa que um destino litoral em que 

o parque habitacional é constituído, na sua larga maioria, por segundas habitações que são 

arrendadas sazonalmente. Sugere, nesse mesmo estudo, possíveis medidas a adotar com sentido 

a controlar o desnorteio do arrendamento turístico de curta duração que poderão passar pela 

obtenção de um número de licença de AL, limitar o AL em certas zonas, limitar o número de 

dias que um imóvel poderá ser arrendado, limitar o número de pessoas ou tipo de imóvel ou 

responsabilizar os anfitriões pelo comportamento dos hóspedes. À medida que a Airbnb é 

enquadrada legalmente na economia formal, o autor acredita que os governos conseguirão 

aplicar a tributação adequada aos novos agentes do setor do AL.  

 

No que respeita à legislação, Wegmann & Jiao (2017) contribuem igualmente com sugestões 

de regulamentações com vista a minimizar os impactos da Airbnb no mercado da habitação e 

na qualidade de vida dos residentes. Estes autores sugerem a necessidade de distinguir 

claramente os anfitriões amadores dos anfitriões comerciais com vista a criar mecanismos 

legislativos que flexibilizem a atividade dos anfitriões não-profissionais e endureçam a 

atividade dos anfitriões que exploram múltiplas unidades de AL. 



15 
 

Alguns investigadores realizaram mapeamentos dos alojamentos turísticos e analisaram a sua 

distribuição espacial em vários países e evidenciaram que o AL não é de todo um tema 

homogéneo. Por exemplo, num estudo desenvolvido por Oskam & Boswijk (2016) sob o tema 

do futuro dos negócios da indústria da hospitalidade, os autores teceram várias suposições 

sobre o futuro da Airbnb e concluíram que a evolução da Airbnb é heterogénea entre as 

diferentes cidades, especialmente devido ao fator da procura turística que é distinto de local 

para local e dos regulamentos vigentes nos vários países. Desta forma, os autores consideram 

que generalizar o impacto da Airbnb a nível global é, de certa maneira, inadequado, visto que 

em determinadas cidades poderá ter atingido o ponto de saturação do mercado, ao mesmo 

tempo que noutros locais poderá ser visto como um suporte ao desenvolvimento regional e à 

povoação. Arias-Sans & Quaglieri (2016) desmantelaram três afirmações da Airbnb no que 

respeita ao mercado de oferta de AL na cidade de Barcelona. Concluíram que a oferta de AL 

está concentrada nas zonas turísticas, favorecendo a deslocação das populações locais e 

aumentando o preço da habitação; segundo, a heterogeneidade dos anfitriões estrangeiros em 

Barcelona compromete a experiência local e autêntica; e, por último, a presença de um grande 

número de empresas de gestão de AL dissimulada na ideia de partilha, bem como a ilegalidade 

e a concorrência desleal constituem problemas no setor da hospitalidade. Ioannides, Röslmaier 

& Van der Zee (2018) alertam, por sua vez, para o risco acentuado da intensificação da Airbnb 

em bairros históricos de Utrecht, por proprietários individuais e por “barões imobiliários”, e 

para o aumento dos anfitriões profissionais que gerem múltiplos estabelecimentos e que estão 

disponíveis no mercado por mais de dois meses. 

 

Na mesma linha de investigação, o autor Adamiak (2019) analisou 3,5 milhões de anúncios 

ativos em 167 países, através do método de extração de dados da Internet. Os resultados 

empíricos demonstraram que a Airbnb é a plataforma mais utilizada para arrendar apartamentos 

inteiros por anfitriões com múltiplos anúncios. Um terço da oferta da Airbnb localiza-se em 

grandes cidades e outro terço na costa litoral. Nos novos mercados, a oferta Airbnb cresce 

aceleradamente, enquanto que em mercados maduros a oferta é estável ou com tendência a 

diminuir por falta de rentabilidade. Acrescenta também que a oferta de anfitriões profissionais 

cresce mais rapidamente que a oferta de anfitriões amadores, sendo este um padrão em 

mercados evoluídos. Os anúncios dependem do nível económico e do tamanho do mercado 

turístico de cada país. Ou seja, os titulares que exploram uma grande quantidade de unidades 

de AL seguem a procura turística dos turistas estrangeiros. Deste modo, os anfitriões 
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profissionais estão concentrados nos destinos com alta procura turística onde esperam obter 

maiores rendimentos dos imóveis. 

 

No que respeita a profissionalização do AL e os seus impactos económicos e socioespaciais, 

vários tópicos foram debruçados pelos investigadores académicos, que vão ser referidos de 

seguida, nomeadamente: o processo de gentrifícação, o fator da localização do AL, a dimensão 

das receitas, caraterização dos diferentes tipos de anfitriões e suas motivações.  

 

Segundo um estudo de Kadi, Plank e Seidl (2019), a Airbnb pretende contribuir para o 

desenvolvimento de um turismo mais inclusivo através da promoção da partilha privada. 

Contudo, a exploração comercial do serviço não se afigura como indicador de práticas turísticas 

inclusivas. A este propósito, alguns investigadores estudaram o processo de gentrifícação 

turística que tem como consequência a deslocação de uma parte da população mais vulnerável 

e, por sua vez, à exclusão social. (Cocola-Gant, A., 2016; Dudás et al., 2017; Wachsmuth & 

Weisler, 2018; Törnberg & Chiappini, 2020; Ioannides, Röslmaier & Van der Zee, 2019). 

Katsinas (2021) estudou igualmente a profissionalização do AL e a sua relação direta com a 

gentrifícação turística na cidade helénica de Tessalónica. Os resultados do estudo mostram que, 

por um lado, os grandes investidores superam em larga escala os anfitriões amadores e que 

esses capitalistas incentivam a profissionalização do mercado do AL e a concentração das 

receitas em benefício próprio. Por outro lado, o facto de o AL ser mais proveitoso sob o ponto 

de vista económico contribui para a deslocação da população local e para a gentrifícação das 

cidades.  

 

O estudo de Deboosere et al. (2019) envolveu a análise de todos os imóveis Airbnb disponíveis 

na cidade de Nova Iorque, entre 2014 e 2016, recorrendo à ferramenta de extração de dados da 

Internet para estudar os elementos que influenciam o preço da diária e a receita mensal de um 

anúncio da Airbnb. Os resultados demonstraram que os fatores como a localização, os bairros 

e a profissionalização do arrendamento turístico de curto prazo determinam maiores receitas 

para um pequeno grupo de anfitriões. Os autores comprovaram que os anfitriões da Airbnb 

ganham consideravelmente mais quando convertem um imóvel de arrendamento a longo prazo 

para um imóvel Airbnb, isto é, para o arrendamento a curto prazo.  

 

Acrescenta-se também que os grupos hoteleiros não perderam a oportunidade para criarem 

novos produtos para o nicho de mercado do AL, como salienta o artigo de Pereira (2018). De 
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acordo com a notícia, algumas marcas mundialmente conhecidas, tais como a Marriott, a 

Accor, e a InterContinental Hotels Group, e as portuguesas Vila Galé e Mystic Invest, estão a 

investir neste segmento de mercado do AL. Paradoxalmente, as cadeias hoteleiras foram, desde 

o início, as maiores contestatárias deste novo produto turístico do AL e alegavam que a falta 

de regulamentação fiscal e legal, bem como a inexistência de fiscalização do AL gerava uma 

concorrência desleal no mercado do alojamento turístico (Benner, 2017a). À luz do artigo 

jornalístico de Pereira (2018), o objetivo primordial da entrada destes grandes grupos hoteleiros 

neste segmento de alojamento em crescimento é explorar a inovação e a profissionalização do 

setor do AL com equipas especializadas em tecnologia e hotelaria transformando estes dois 

segmentos num modelo de negócio cruzado com caraterísticas dos dois segmentos de 

alojamento turístico.  

 

Por sua vez, a Airbnb não discrimina o tipo de anfitriões a operar na sua plataforma e abre 

portas para todos, mesmo àqueles que não pertencem eventualmente ao centro das suas 

operações, sustentando a pluralidade da sua comunidade: “Queremos que a Airbnb seja para 

todos, incluindo profissionais do setor hoteleiro que ofereçam espaços exclusivos e 

hospitalidade pessoal para a comunidade da Airbnb.” (Airbnb, 2018).  

 

Muitos investigadores argumentam que a Airbnb tem contribuído igualmente para a 

profissionalização dos seus anfitriões e do setor do AL. Neste sentido, Liu & Delmanto (2019) 

afirmam na sua pesquisa que a empresa norte-americana pretende profissionalizar os anfitriões, 

criando novas funcionalidades para aprimorar a plataforma e, consequentemente, motivar 

novos clientes, idealizar experiências originais e melhorar a comunicação entre todas as partes 

interessadas. Esta evidência foi replicada por Bosma & Van Doorn (s.d.), que analisaram os 

programas e as ferramentas da Airbnb que estimulam a profissionalização dos anfitriões na 

plataforma. Destacam os programas Superhost, Co-host e equipas, e Airbnb Plus, a ferramenta 

de dicas de preços e a Interface de Programação de Aplicativos que permite a ligação a um 

programa de gestão de canais de distribuição facilitando a sincronização de calendários e tarifas 

nas diversas plataformas digitais. Argumentam também que a Airbnb é um agente ativo na 

gentrificação das cidades. Sob outra perspetiva, Giannoni et al. (2021) comprovam que o grau 

de profissionalização dos anfitriões resulta na utilização de diversos canais de distribuição. 

Existe uma maior propensão dos profissionais para a diversificação dos canais de venda, 

todavia é muito provável que os anfitriões amadores também anunciem os seus imóveis em 

duas ou três plataformas. O estudo indica que os profissionais assemelham o seu 
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comportamento ao dos hotéis na questão da rentabilidade, enquanto que os amadores estão 

dispostos a potencializar os seus rendimentos e a taxa de ocupação através da utilização de uma 

linha estratégica de distribuição multicanal. Um estudo de Gunter (2018) levado a cabo em São 

Francisco conclui que os prestadores de serviços profissionais têm maior probabilidade em 

obter o estatuto de Super-anfitrião na Airbnb graças ao seu perfil profissional. Este estatuto vai 

permitir um maior número de reservas e naturalmente fomentará as receitas dos anfitriões 

profissionais. Num artigo de Benner (2017b), a política de expansão da Airbnb passava por 

atrair hóspedes que optavam pela previsibilidade dos serviços de hotel. Assim, como resultado 

das altas expectativas criadas pelos hóspedes, os anfitriões da Airbnb foram confrontados com 

mais regras, taxas e diretrizes. Acrescenta-se também as novas ferramentas da Airbnb que se 

equiparam ao sistema de reserva de hotel, as chamadas reservas instantâneas. A Airbnb 

introduziu novas recomendações sobre políticas de cancelamentos e filtros que permitem que 

os hóspedes escolham, por exemplo, apenas anúncios que tenham cancelamento gratuito. 

Apesar destas recomendações serem de caráter facultativo, o que é certo é que os anfitriões 

não-profissionais sentem pressão em cumprir com as regras do jogo da plataforma. Bosma 

(2021) também partilha da opinião que a plataforma Airbnb projeta o fenómeno da 

profissionalização e conecta-o com o seu modelo de negócio.  

  

É inegável asseverar que a Airbnb ajudou à democratização das receitas turísticas entre os 

milhões de anfitriões registados na sua plataforma (Airbnb, 2017). Dogru et al. (2020) 

evidenciam, desta forma, num estudo realizado nos EUA o contributo progressivo dos 

anfitriões profissionais para o sucesso da Airbnb e a consequente profissionalização da Airbnb, 

considerando-a basicamente uma empresa de alojamento do que uma plataforma de partilha. 

Desta forma, tanto os microempresários, assim como os macroempresários beneficiam da 

plataforma, sendo que em escalas totalmente distintas. 

 

Xie & Mao realizaram dois estudos sobre o desempenho dos imóveis da Airbnb em 2017 e 

2019. No estudo de 2017 analisaram os imóveis e anfitriões da cidade de Austin e inferiram 

que quando os anfitriões exploram um maior número de imóveis, a qualidade dos imóveis 

diminui em virtude de um conjunto de fatores, tais como: dispersão de recursos, maior número 

de diligências e limitação de tempo. Advertiram para o risco de a expansão dos negócios não 

acompanhar o nível esperado de qualidade. Em oposição a esse estudo, em 2019, os mesmos 

autores chegaram à conclusão que o agrupamento de um portefólio de vários imóveis numa 

mesma localização beneficia a qualidade, todavia prejudica o desempenho de receitas, na 
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medida em que não atende aos diferentes espaços geográficos pretendidos pelos turistas. Neste 

contexto, os anfitriões profissionais deparam-se com desafios no que concerne a logística da 

operação e a gestão de múltiplos imóveis, assim como a sua estratégia de negócio. 

 

Gil & Sequera (2020) analisaram a profissionalização do AL na cidade de Madrid e observaram 

o domínio significativo das empresas especializadas na gestão de AL, especialmente no centro 

da cidade, contrariando os princípios da economia de partilha e fomentando os impactos 

económicos nefastos para os residentes permanentes. Por outro lado, Geissinger et al. (2019) 

avaliam o conceito de sustentabilidade nos moldes da economia de partilha e questionam os 

seus princípios na profissionalização dos mercados em que o consumo está em contraposição 

da utilização eficiente de recursos. Neste sentido, coloca-se a questão da problemática da 

profissionalização em oposição aos valores da economia de partilha. Enquanto que os 

proprietários não-profissionais colocam à disposição os seus imóveis subutilizados, 

normalmente as segundas habitações, as grandes empresas investidoras no ramo imobiliário e 

no mercado do AL adquirem prédios ou um elevado número de imóveis com o único objetivo 

de ganhar lucro, contrariando os princípios que regem esta economia. Neste caso específico, 

não se tratam de imóveis subutilizados, mas de investimentos disponíveis para arrendamento a 

tempo inteiro e durante todo o ano. 

 

Bosma (2021) salienta que a profissionalização não está ao alcance de todos os anfitriões 

registados na Airbnb e que esta situação poderá gerar desigualdades entre todos os 

intervenientes agregados à plataforma. Segundo o autor, aqueles que têm o seu próprio bem 

imóvel, os chamados privilegiados, têm a possibilidade, em caso de eventuais restrições da 

legislação, alterar o seu modelo de negócio, sem tardar, para os contratos de arrendamento de 

longa duração e acumulam, ao mesmo tempo, riqueza na medida em que os bens imobiliários 

valorizam ao longo do tempo. 

 

Boto-García, Mayor & De la Vega (2021) estudaram 4.000 anúncios da cidade de Madrid e 

descortinaram que os anfitriões não-profissionais definem os preços de uma forma 

inexperiente, ou seja, imitando os preços praticados pelos concorrentes mais próximos, ao 

passo que os anfitriões profissionais procuram potencializar ao máximo as receitas ajustando 

os preços à procura. Por outro lado, numa pesquisa realizada por Kwok & Xie (2019) nos EUA, 

estes autores evidenciam que os anfitriões profissionais têm melhor desempenho financeiro 

que os anfitriões não-profissionais na medida em que definem um preço mais alto que a 
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vizinhança e definem estratégias de preço dinâmico fruto da sua experiência e do conhecimento 

em adaptar os preços consoante os níveis de procura.  

 

Num estudo mais recente sobre a dimensão da profissionalização em Portugal, Cocola-Gant et 

al. (2021) realçam o forte movimento da transferência da gestão de AL da esfera privada do 

anfitrião em prol das empresas especializadas na gestão de AL. Segundo os investigadores, os 

anfitriões empresariais criam um serviço híbrido diluindo as fronteiras entre os hotéis e os AL 

e, por fim, com recurso a uma organização vertical e na utilização de ferramentas digitais, estes 

anfitriões empresariais conseguem atingir altos índices de rentabilidade. Do mesmo modo, 

Cocola-Gant & Gago (2019) relacionaram o investimento estrangeiro na compra de habitação 

para arrendamento com o crescimento do fenómeno da profissionalização. Os investigadores 

confirmam que as empresas especializadas na gestão de AL apoiam estes investidores 

estrangeiros em vários momentos: desde o aconselhamento de compra de imóveis, decoração 

e comercialização na plataforma da Airbnb com a gestão completa de serviços.  

 

Com base num relatório elaborado por Farha (2017), repórter das Nações Unidas, em visita a 

Portugal, é percetível que, na maioria das vezes, aqueles que oferecem alojamento para 

arrendamento são pequenos proprietários que dispõem de uma única unidade como fonte 

importante de rendimento das suas famílias. Salientou ainda que agentes imobiliários e 

corporações aproveitam brechas nas leis e regulamentos para comprar e controlar uma parcela 

significativa do mercado de arrendamento de curta duração. No que diz respeito ao 

investimento estrangeiro e ao financiamento da habitação, o mesmo relatório refere que, apesar 

do grande influxo de capital, a introdução do regime de vistos gold - compra de imóveis com 

um valor superior a 500.000 euros; compra de imóveis antigos localizados em áreas de 

regeneração urbana para reforma, com valor igual ou superior a 350.000 euros; ou investimento 

de capital de 1 milhão de euros ou a criação de 30 empregos - não provou ser benéfico para as 

classes mais desfavorecidas em Portugal. De acordo com a informação oficial no site do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF, 2021), este programa já concedeu 10.000 

autorizações de residência para investimento desde o seu início em 2012 até os dias atuais. De 

facto, este programa, juntamente com outros fatores, como a escassez de arrendamento de 

longa duração, o acesso mais fácil ao crédito para a compra de imóveis para alguns e as baixas 

taxas de juros, podem ter agravado os problemas de acessibilidade para famílias de renda média 

e baixa (Farha, 2017). 
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Em suma, a Airbnb inicia a sua atividade assente nos princípios basilares da economia de 

partilha e no meio de um vazio legislativo. À medida que a empresa cresce, muitos 

investigadores questionam os valores reais da empresa, transitando rapidamente de um 

processo de partilha para a profissionalização do alojamento turístico. Outros autores dão 

relevo ao desenvolvimento da profissionalização e da sua convergência em vários domínios, 

impactando a nível social e espacial (concentração de AL nos centros históricos e fenómeno 

da gentrificação) e a nível económico (domínio das empresas no setor e receitas monopolizadas 

por empresas). A Airbnb é também vista como impulsionadora da crescente profissionalização 

do anfitrião ao configurar as ferramentas necessárias para a otimização das receitas.  

 

2.4. Anfitrião  
 
Transcrevendo Saturnino & Sousa (2019), “os anfitriões são cruciais para a economia da 

Airbnb, considerando que são uma mais-valia para a empresa”. São membros da comunidade 

que arrendam as suas casas ocasionalmente ao longo do ano, recebendo rendimentos 

suplementares modestos, mas significativos que os ajudam a pagar as contas (Liu & Delmanto, 

2019). 

 

Embora os anfitriões sejam considerados uma peça-chave no mercado do arrendamento 

turístico, não são os únicos a atuar nesta atividade e estão explicitamente dependentes dos 

outros intervenientes para o sucesso da sua operação. Como se pode observar na figura 1 

abaixo, mostra-se a conceptualização da configuração relacional na economia colaborativa na 

área do turismo, elaborada por Dredge & Gyimothy (2017, p.7-9). Segundo estes autores, a 

economia colaborativa reúne comunidades diversificadas compostas por partes interessadas 

que mantêm relações de interdependência e que desempenham papeis vitais nesta economia 

global. Essas partes interessadas abrangem as plataformas da economia colaborativa, os 

governos, os operadores tradicionais do setor, residentes e comunidades locais, novos serviços 

de empreendedorismo, os provedores de serviços de alojamento, consumidores e outros 

públicos. Dredge & Gyimothy (2017, p.8). referem que o avanço da economia de partilha 

comprometeu os modelos de negócio dos operadores e grupos tradicionais do mercado do 

alojamento. 
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Figura 1 - Configuração relacional na economia colaborativa 

 
Fonte: Dredge & Gyimothy, 2017, p.9 

 

Embora não haja uniformidade numa definição única de profissionalização no setor do AL, 

vai-se explorar, ao longo deste texto, as concetualizações teóricas de estudiosos e 

investigadores sobre o conceito de anfitrião, os seus perfis e o seu grau de especialização neste 

mercado.  

 

Um profissional, no sentido mais amplo da palavra, é aquele que possui o conhecimento e a 

experiência para desempenhar uma atividade. Conforme a definição da European Commission 

(2016), um profissional é qualquer indivíduo que “atue no âmbito da sua atividade comercial, 

industrial, artesanal ou profissional”. Os critérios subjacentes ao profissionalismo dependem 

da frequência dos serviços, do volume de negócios e se a atividade em questão incorpora fins 

lucrativos. 

 

Os anfitriões desempenham um papel fundamental na experiência da Airbnb (Guttentag, 2019). 

Conforme o estudo exploratório de Cheng & Jin (2019), os hóspedes destacam uma variedade 

de conceitos elementares para o sucesso da estadia, entre os quais: a solicitude, flexibilidade e 

comunicação antes e durante a estadia com o anfitrião, a localização e as comodidades do 

alojamento. À data de 31 de março de 2021, estavam registados na plataforma da Airbnb 4 

milhões de anfitriões em todo o mundo (Airbnb, 2021). 
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Bosma & Van Doorn (s.d.) mencionam o ativista Tom Slee que define os multi-anunciantes 

como aqueles que exploram mais do que uma propriedade na plataforma. Estes anfitriões são 

descritos como profissionais porque as suas práticas comerciais divergem da imagem 

estabelecida do anfitrião amador que partilha o quarto da sua casa. 

 

O estudo de Lutz & Newlands (2018) concluiu que os anfitriões segmentavam os tipos de 

consumidores para os seus espaços através das descrições dos anúncios. Enquanto que os 

anfitriões de espaços partilhados, ou seja, os que estão em sintonia com os princípios da 

economia de partilha, direcionavam os seus espaços para jovens, despreocupados com a 

limpeza, com poucos recursos económicos e abertos à interação social, os anfitriões de 

apartamentos, ou seja os denominados prestadores profissionais e com propósito comercial, 

desejam hóspedes mais velhos e casais, com recursos financeiros, e oferecem um serviço 

profissional de limpeza e uma escassa interação social. 

 

Num estudo levado a cabo na cidade de Lisboa, especificamente no bairro de Alfama, Cocola-

Gant & Gago (2019) identificaram quatro categorias de anfitriões: os residentes que partilham 

um quarto na sua casa, os proprietários que mudaram de residência e arrendam o seu 

apartamento vago aos turistas, proprietários que terminaram o contrato de arrendamento e 

passaram o imóvel do arrendamento a longo prazo para curto prazo e, por fim,  aqueles que 

compram habitação para arrendamento que se revela uma opção de investimento interessante.  

A orientação observada no mercado passa pela substituição progressiva dos pequenos 

proprietários pelos grandes investidores, afirmando assim que o negócio do AL é dominado 

pela presença de grupos com fins comerciais. Na mesma ótica, O’Neil & Ouyang (2016) e Xie, 

Heo & Mao (2021) descobriram igualmente a prevalência de dois grupos de anfitriões nas 

maiores cidades norte-americanas: os operadores com vários anúncios e os operadores a tempo 

inteiro. 

 

No artigo de Stabrowski (2017), este faz uma análise de discurso e práticas da Airbnb e arranca 

o seu artigo com uma frase conhecida de um dos fundadores da Airbnb em que defende a 

existência de uma categoria que não estava até então regulamentada, as pessoas como negócios, 

traduzindo uma nova forma de microempreendedorismo urbano. A Airbnb desenvolveu esta 

nova narrativa de microempreendedorismo urbano que rompe com as fronteiras do lar, 

transformando as pessoas em negócios e os lares domésticos em hotéis.  
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Vários pesquisadores discorreram sobre a temática da profissionalização dos anfitriões e do 

desempenho económico da sua atividade. Por exemplo, Li, Moreno & Zhang (2015) 

examinaram o impacto dos anfitriões profissionais, aqueles que gerem mais do que um anúncio 

na Airbnb. Segundo esse estudo, os anfitriões profissionais ganham mais 16,9% de receita 

diária e 15,5% de taxa de ocupação do que os anfitriões não-profissionais que anunciam apenas 

um alojamento através da Airbnb. Verificaram também uma posição no mercado divergente 

entre eles, os profissionais oferecem preços diferenciados consoante o nível da procura e 

melhor qualidade de serviço. Concluíram igualmente que os anfitriões amadores estão mais 

predispostos a abandonar o mercado para empreender em opções mais favoráveis, por exemplo, 

o arrendamento de longa duração. Xie, Heo & Mao (2021) admitem que a presença de 

anfitriões profissionais tem acentuado na Airbnb e confirmam a superioridade do rendimento 

da atividade profissional em prejuízo dos não-profissionais, pressionando estes a abandonarem 

o mercado e alterando a natureza inicial da Airbnb. Por sinal, os anfitriões ocasionais realizam 

um melhor comportamento de receitas em comparação com os anfitriões a tempo inteiro, a 

justificação é fundamentada pelo facto dos ocasionais selecionarem a abertura dos seus 

calendários em épocas com forte procura conduzindo a um aumento de preços. Deboosere et 

al. (2019) consideram que os anfitriões profissionais aplicam as tarifas de forma mais 

competitiva com o propósito de potencializar a ocupação e, por conseguinte, a receita. 

Destacaram que o resultado da receita depende de variáveis como o emblema de superhost, a 

reserva instantânea, imóvel inteiro e o número de comentários e imóveis. Concluíram 

finalmente que os anfitriões profissionais têm maior probabilidade de ter sucesso na Airbnb. 

Gibbs et al. (2017) sugerem que a utilização do preço dinâmico é concomitante com os níveis 

mais elevados de profissionalização e recursos e mais lucro envolvido. Isto significa que os 

anfitriões que gerem vários anúncios alteram os preços com maior frequência que os anfitriões 

não-profissionais. 

 

A literatura destaca um conjunto de variáveis preponderantes na determinação do conceito de 

profissionalização, nomeadamente o tipo de espaço anunciado, o número de imóveis explorado 

pelo mesmo titular e a disponibilidade do imóvel para arrendamento (Gil & Sequera, 2020; 

Wachsmuth & Weisler, 2018; Kadi, Plank & Seidl, 2019). 

 

No que concerne o tipo de espaço anunciado, Adamiak (2019) estudou os anúncios disponíveis 

na plataforma da Airbnb em 167 países e identificou quatro categorias: quarto e apartamento 

ou casa inteira; quartos múltiplos e casas ou apartamentos múltiplos. Ao passo que as duas 
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primeiras categorias estão enquadradas na economia colaborativa, as duas últimas integram as 

ofertas de anfitriões profissionais.  

 

O número de imóveis também determina o perfil do anfitrião. Quem tem mais do que um 

imóvel é considerado profissional (modelo comercial), aqueles que exploram apenas um 

imóvel são considerados não-profissionais (modelo p2p) (Gil & Sequera, 2018; Li, Moreno e 

Zhang, 2015). O’Neil & Ouyang (2016) classificam os anfitriões profissionais como 

operadores que operam a tempo inteiro, os operadores que exploram dois ou mais AL e, por 

fim, os mega operadores, aqueles que gerem três ou mais imóveis. Na investigação de Boto-

García, Mayor & De la Vega (2021), a marca que distingue os anfitriões profissionais dos não 

profissionais é de dez anúncios.  

 

A terceira variável que diz respeito ao fator da disponibilidade do imóvel na plataforma digital 

não é de todo consensual entre os estudiosos e os legisladores municipais. A título de exemplo 

e sinal de que cada cidade restringe o AL da forma que entende, Amesterdão limitou o AL em 

60 dias, porém não há limite temporal para a modalidade de quartos. Londres determinou o 

máximo de 90 dias, Paris restringiu em 120 dias o arrendamento de residências principais e 

também não comporta limite para a modalidade de quartos (Guttentag, 2017). 

 

Contudo, em contraposição aos estudos supramencionados, alguns investigadores 

consideraram que as variáveis que definem a profissionalização não são passíveis de 

interpretação linear. Nesta perspetiva, Kadi, Plank & Seidl (2019) explicam que a partilha de 

casa compreende os anúncios de quartos e quartos partilhados, anfitriões com um anúncio e 

arrendamentos esporádicos; do outro lado, os anúncios com intuito comercial são os 

alojamentos inteiros, anfitriões com vários anúncios e arrendamentos permanentes. Estes 

autores evidenciam que estes três critérios que caraterizam os profissionais do setor comportam 

limitações. Por exemplo, dormitórios nos hostels representam utilização comercial, anfitriões 

com um anúncio podem colocar o imóvel disponível durante todo o ano para uso permanente 

turístico o que implica um indicador de profissionalização.  

 

Garcia (2017) recomenda a criação de mecanismos legais e fiscais adaptados às diferentes 

realidades encontradas no AL: partilha de lar e ocasional e exploradores profissionais. A autora 

sugere que o alojamento gerido por profissionais vai ao encontro das caraterísticas da indústria 
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da hospitalidade tradicional e, como tal, deve ter um enquadramento adequado a essa 

especificidade.  

 

Em Portugal, como refere Pereira (2019), a presença de diversos intervenientes no mercado 

fomenta uma panóplia de atividades que engloba vários tipos de rendimento associados à 

atividade, a saber: rendimento individual ou familiar; rendimento de prestação de serviços de 

hotelaria exercidos por empresas do setor, rendimentos de empresas de gestão de AL e 

rendimentos de capital por intervenção de investimentos imobiliários. Sugere o aumento da 

carga fiscal em função do volume de receitas dos prestadores de AL como forma de 

contribuição para a sustentabilidade das cidades. 

De seguida, apresentam-se algumas abordagens sobre a categorização dos tipos de anfitriões, 

uma vez que é patente a existência de um leque alargado de anfitriões que diferem 

especialmente nas motivações que os atraíram a investir no negócio do arrendamento de curta 

duração.  

 

Bulchand-Gidumal, Melián-González & López-Valcárcel (2019) evidenciaram quatro 

categorias de anfitrião com base no número de imóveis anunciados: os amadores gerem um 

anúncio, os semiamadores entre duas a três unidades, os semiprofissionais administram mais 

de três imóveis e menos de dez e, por fim, os profissionais, aqueles que gerem mais de 10 

imóveis.  

 

No estudo sobre os anfitriões empresariais, Cocola-Gant et al. (2021) propuseram três 

categorias de anfitriões: anfitriões individuais com um único imóvel, anfitriões individuais com 

vários imóveis e, finalmente, os anfitriões empresariais. No que respeita a estes últimos 

anfitriões, os autores afirmam que esta categoria de anfitrião explora imóveis para dois tipos 

de investidores: num primeiro plano, investidores e proprietários que aplicam os seus capitais 

neste mercado pela sua rentabilidade e num segundo plano, indivíduos que desejam passar a 

gestão do seu AL para empresas especializadas no ramo.  

 

Semi & Tonetta (2020) estudaram, no ano transato, os anfitriões marginais da região de Turim 

em Itália e identificaram dois grandes grupos de anfitriões: os ocasionais e os ativos que se 

distinguem pelo nível de lucros. Os anfitriões ocasionais subdividem-se em convertidos, 

gestores e integradores. Os convertidos são os indivíduos que, num determinado momento da 
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vida, encararam uma reviravolta ao ponto de transformarem as suas vidas arrendando os seus 

lares. Os gestores gerem os imóveis de proprietários e tratam de toda a logística e burocracia 

que envolve o negócio do AL. Os integradores são aqueles que, para atingirem uma melhor 

qualidade de vida, precisam de ganhar dinheiro extra para concretizar os seus sonhos pessoais. 

No que respeita os anfitriões ativos, estes subdividem-se em reinventores e investidores. Os 

primeiros reinventaram as suas carreiras individuais através do arrendamento de curta duração 

e os últimos recorreram ao arrendamento de curta duração na forma de investimento para uma 

vida toda.  

 

Hardy & Dolnicar (2018) apresentaram três perfis centrais de anfitriões no universo da 

hospedagem colaborativa, a saber: os capitalistas, os amistosos e os éticos, consoante as 

motivações principais dos anfitriões, nomeadamente: as receitas, interação social e experiência 

de partilha. O comportamento dos capitalistas é fundamentalmente direcionado a maximizar as 

margens de lucro, não nutrem valor sentimental com os espaços que arrendam e os danos 

ocorridos são considerados como despesas da empresa. Os amistosos são impulsionados pela 

socialização e pela interação com os hóspedes. Os éticos pretendem levar um estilo de vida 

íntegro que prima pela sustentabilidade. 

 

Por sua vez, Gil & Sequera (2018) identificaram quatro tipos de anfitriões: os esporádicos que 

arrendam um espaço na sua habitação permanente de forma ocasional; os permanentes também 

eles arrendam um espaço na sua habitação permanente, mas de forma continuada; os 

profissionais que arrendam imóveis para subarrendar nas plataformas e, por fim, os 

investidores que compram e retiram imóveis do mercado residencial para arrendar nas 

plataformas. Concluíram no seu estudo que o mercado da Airbnb está dominado pelos 

anfitriões comerciais, ou seja, por proprietários que gerem vários imóveis que não são 

considerados como habitação própria permanente. 

 

Segundo Goidanich (2016), este especifica três tipos de anfitrião: os profissionais, os híbridos 

e os amadores. Os profissionais são retratados como os que gerem vários imóveis e o AL é a 

sua atividade principal. Os híbridos transformam as suas habitações em pousadas, arrendando 

um quarto com serviço de pequeno-almoço incluído e habitualmente exercem outras 

profissões. Os amadores arrendam um quarto para ganhar um dinheiro extra.  
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2.4.1. Motivações dos anfitriões 
 
Alguns investigadores concentraram as suas investigações nas motivações dos anfitriões da 

Airbnb e descreveram os vários benefícios que estão veiculados na atividade da hospitalidade. 

A conclusão dos estudos foi unânime em considerar que a maioria dos membros anunciam os 

seus imóveis como forma de obter um rendimento extra ou constituir uma nova oportunidade 

de negócio e de trabalho independente. Para outros anfitriões, a hospedagem de desconhecidos 

constitui uma experiência singular que promove enriquecimento cultural e social entre o 

anfitrião e o hóspede (Alrawadieh & Alrawadieh, 2018; Zhang, Bufquin & Lu, 2019; Cheng, 

Houge & Degarege, 2020), que incentiva o potencial transformativo dos intervenientes e a 

redução de preconceitos (Ladegaard, 2018), assim como fomenta o crescimento e a realização 

pessoal (Zhang, Bufquin & Lu, 2019) 

 
Muitos anfitriões vestem o papel de embaixador do destino, dado que são eles que apresentam 

sugestões sobre a cidade e integram os hóspedes na cultura local. De certa forma, os anfitriões 

são um agente ativo na experiência turística do hóspede (Ladegaard, 2018) 

 

Além disso, os anfitriões garantem uma maior disponibilidade para o processo de aculturação. 

Estão mais recetivos em aceitar novos valores e a adotar novos comportamentos e novas 

crenças, fruto das experiências sociais (Alrawadieh & Alrawadieh, 2018; Ladegaard, 2018) 

 

Em resumo, a Airbnb permite que a experiência da oferta de estadia seja uma oportunidade 

económica, social, cultural e pessoal para os anfitriões que compõe a comunidade da empresa 

norte-americana. 

 

Por outro lado, esta atividade acarreta problemáticas e desafios que os diferentes proprietários 

enfrentam na gestão das suas unidades de AL. Na investigação de Zhang, Bufquin & Lu (2019) 

foram detetados três fatores negativos relacionados com a gestão de AL, a saber: a falta de 

privacidade; stress emocional relacionado com os comentários dos hóspedes e vários outros 

riscos, tais como: riscos de segurança patrimonial, danos materiais e roubo de bens, mau 

comportamento dos hóspedes, vulnerabilidade em caso de hóspedes agressivos e o risco de 

serem processados por hóspedes feridos na propriedade.  No que respeita à questão da falta de 

privacidade, entende-se que esta está associada apenas aos anfitriões que residem na 

propriedade. O stress emocional associado às avaliações dos hóspedes deriva do facto dos 



29 
 

comentários positivos serem uma das chaves para o sucesso dos anfitriões. Quer relatórios do 

setor, quer pesquisas académicas revelaram que os proprietários deste tipo de economia de 

partilha se sentem emocionalmente exaustos pelas críticas injustas dos hóspedes (Kapoor & 

Tucker, 2017 como referido em Zhang, Bufquin & Lu 2019). 

 

Alrawadieh & Alrawadieh (2018) estudaram os desafios que os proprietários de alojamento de 

curta duração enfrentam ao longo da sua atividade empresarial e categorizaram em três 

dimensões principais: questões relacionadas com o mercado, como o decréscimo das chegadas 

de turistas, sazonalidade, baixas taxas de ocupação, receitas limitadas, concorrência forte e 

desleal, pressão do lobby hoteleiro, práticas antiéticas dos concorrentes comprometendo a 

imagem do negócio e a comercialização excessiva dos valores locais; desafios regulatórios 

como a incerteza legislativa, a falta de regulamentação e a omnipresença de restrições; e a falta 

de conhecimento necessário, por exemplo, a nível técnico, falta de familiaridade com as 

plataformas digitais, falta de capacidade de comunicação em línguas estrangeiras e falta de 

orientação comercial. 

 

 

2.5. Conclusão do capítulo 2 
 

Como se pode constatar durante este capítulo focado no estado de arte, o AL alterou o 

paradigma da indústria da hospitalidade e assume-se hoje como uma forte tendência no 

mercado de acomodação turística em detrimento dos hotéis. A definição de economia de 

partilha e profissionalização no ramo do AL não reúne consenso na literatura. De um modo 

geral, concordam com os fatores que determinam a dimensão da profissionalização que são: o 

tipo de espaço anunciado, o número de imóveis explorado pelo mesmo titular e a 

disponibilidade do imóvel para arrendamento. No entanto, os investigadores divergem na 

interpretação quantitativa destas condições que balizam entre o amadorismo e a 

profissionalização. Além disso, o sucesso de uma unidade de AL depende de várias variáveis 

que devem ser tidas em consideração, nomeadamente: a localização, a sazonalidade e os custos 

associados à gestão, independentemente do tipo e da escala de atividade do empreendedor. Ao 

longo do tempo assistiu-se à evolução de uma plataforma que se encontrava em conformidade 

com os pressupostos de uma economia de partilha para uma plataforma profissional, 

concebendo ferramentas e novas funcionalidades para que os seus anfitriões se 
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profissionalizassem. Por conseguinte, os intervenientes principais deste negócio 

metamorfosearam-se de anfitriões ocasionais para empresas especializadas na gestão de AL, 

grandes investidores imobiliários ou corporações multinacionais. Como resultado da evolução 

da Airbnb e dos próprios anfitriões, as motivações destes dois intervenientes transfiguraram-se 

para o mero lucro económico em detrimento da experiência social, cultural e pessoal da 

hospedagem que caraterizava este mercado no princípio.  
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3. Metodologia 
 
No presente capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada com vista a responder à questão de 

partida de pesquisa: tendo como caso de estudo a Airbnb, pioneira da economia de partilha no 

arrendamento de curta duração, quais são os motivos que levam à profissionalização do AL na 

cidade de Lisboa?  

 

3.1. Tipo de Estudo 
 

Dada a escassez de estudos em Portugal sobre o processo da profissionalização do setor do AL, 

procedeu-se a uma estratégia metodológica que combinou diferentes abordagens de 

investigação e técnicas de recolha de informação com a finalidade de atender aos objetivos 

propostos da investigação. 

 

A metodologia adotada para responder à questão central da pesquisa consistiu numa abordagem 

mista. Os dados quantitativos recolhidos de fontes secundárias foram utilizados para 

contextualizar o caso de estudo no capítulo 4. A pesquisa principal consistiu numa abordagem 

qualitativa exposta nos capítulos 5, 6 e 7 e divide-se em fontes primárias e secundárias. Neste 

contexto, foi efetuado um enquadramento da dinâmica da atividade económica do AL na cidade 

de Lisboa, através da pesquisa e manuseamento de base de dados oficiais disponíveis no 

website do Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL), no Instituto Nacional de Estatística 

(INE) e PORDATA e, seguidamente, o aprofundamento do objeto de estudo para compreender 

as tendências do setor de AL, por meio de entrevistas, que permitem a recolha de dados de 

interesse, proporcionando um melhor conhecimento do tema. Como fontes secundárias no 

trabalho empírico, recorreu-se à análise da legislação e da plataforma Airbnb. 

 

3.1.1. Estudo de caso 
 

De acordo com Zainal (2007): 

 o método de estudo de caso permite ao investigador examinar de perto os dados de um 

contexto específico. Na maioria dos casos, um método de estudo de caso seleciona uma 

pequena área geográfica ou um número muito limitado de indivíduos como sujeitos de 

estudo (....). Os estudos de caso permitem investigar um fenómeno contemporâneo da 
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vida real por meio de uma análise contextual detalhada de um número limitado de 

eventos ou condições e seus relacionamentos. 

 

Os estudos de caso compreendem uma análise ampla e detalhada de um fenómeno específico 

no seu contexto social e limitado espacial e temporalmente (Daymon & Holloway, 2002: 105).  

 

Desta forma, o estudo de caso, neste trabalho, confirma-se ser o método mais adequado para a 

investigação da perceção dos anfitriões não profissionais e semiprofissionais em relação ao 

fenómeno de profissionalização do AL, na cidade de Lisboa, A par de outras capitais europeias, 

Lisboa foi a cidade portuguesa alvo de um impacto profundo socioeconómico tanto positivo 

como negativo com o aparecimento do AL. Com o intuito de evitar ambiguidade na 

interpretação dos dados derivada das especificidades de outras empresas concorrentes, o estudo 

foca-se unicamente na Airbnb. 

 

3.2. Técnicas de recolha de dados 
 

3.2.1. Recolha de dados quantitativos 
 
Através de uma abordagem quantitativa, procurou-se contextualizar o fenómeno da evolução 

do AL na cidade de Lisboa e averiguar a tendência profissionalizante do setor através dos dados 

numéricos. 

 

Através das estatísticas disponíveis no website da Airdna, quantificou-se a oferta e a 

disponibilidade dos anúncios Airbnb, e georreferenciou-se os anúncios de AL na cidade de 

Lisboa. Com recurso aos registos disponíveis no RNAL (Registo Nacional de Alojamento 

Local), realizou-se uma análise exaustiva e comparativa em sequência temporal com vista a 

traçar a evolução do número registos de AL, qualificar os tipos de titulares de AL na cidade de 

Lisboa, diferenciar a qualidade dos titulares de exploração de AL e quantificar a concentração 

de propriedades por empresa.  

 

Para isso, procedeu-se à transferência de todos os registos efetuados oficialmente desde o 

período de 2008 a 2020, filtrando no campo da modalidade do registo o “apartamento” e 

selecionando o distrito e concelho de Lisboa. Foram transferidos 17.189 registos. Existe, desde 
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logo, uma limitação no estudo do mercado do AL, visto que as plataformas digitais de reservas 

não disponibilizam as suas bases de dados, logo a fiabilidade e a validade dos dados é 

questionável. Todavia, segundo um comunicado da Eurostat (2020), agência oficial de 

estatísticas da União Europeia, houve um acordo entre a Eurostat e quatro plataformas 

dedicadas às reservas de arrendamento de curta duração, entre as quais a Airbnb, pelo que num 

futuro próximo haverá dados oficiais alusivos às reservas na União Europeia.  

 

Numa fase posterior, todos os dados recolhidos foram analisados estatisticamente com recurso 

à folha de cálculo Excel. 

 

3.2.2. Recolha de dados qualitativos 
 

Em referência à abordagem predominante neste estudo, de natureza qualitativa, destacam-se 

dois tipos de dados: fonte primária que consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas 

a 13 anfitriões individuais em Lisboa e fontes secundárias que correspondem à análise da 

legislação e do website da Airbnb. 

 

3.2.2.1. Análise de conteúdo 
 
Transcrevendo a definição de Krippendorff (2004: 18): 

 “a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para fazer inferências replicáveis e 

válidas de textos (ou outro assunto significativo) para os contextos de seu uso. A análise 

de conteúdo fornece novos insights, aumenta a compreensão do pesquisador de 

fenômenos específicos ou informa ações práticas.” 

 

3.2.2.1.1. Site Airbnb  
 

Krippendorff (2004: 40-43) apontou cinco vantagens na utilização da análise de conteúdo como 

técnica de pesquisa: não é intrusiva, a informação pode ser desestruturada, é sensível ao 

contexto, pode lidar com um grande volume de informação e o investigador processa os textos 

que são significativos e informativos e, por último, avalia o conteúdo da comunicação em 

forma de texto e imagem. Assim, esta técnica não invasiva permite aos investigadores analisar 
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informação pouco estruturada com o objetivo de identificar significados, qualidades simbólicas 

e conteúdos significativos (Krippendorff, 2004: 44). 

 
Para o primeiro objetivo: “Analisar a evolução da Airbnb e aferir se a implementação de novos 

serviços e funcionalidades conduzem à especialização geral do mercado do AL” será efetuada 

uma revisão do estado de arte a nível internacional combinada com uma análise de conteúdo 

do website da Airbnb. Procurou-se destacar a informação, funcionalidades e significados que 

a plataforma transmite aos seus utilizadores e tentar relacionar essa informação do site com o 

fenómeno da profissionalização que surgiu com a evolução da empresa norte-americana. 

 

3.2.2.1.2. Legislação 
 

Segundo Quivy & Campenhoudt (2005:202), as opções mais utilizadas na investigação social 

são “por um lado, a recolha de dados estatísticos e, por outro, a recolha de documentos de 

forma textual provenientes de instituições e de organismos públicos e privados (leis, estatutos 

e regulamentos, actas, publicações...”. Acrescentam que nos documentos escritos “a atenção 

incidirá principalmente sobre a sua autenticidade, sobre a exactidão das informações que 

contêm, bem como sobre a correspondência entre o campo coberto pelos documentos 

disponíveis e o campo de análise da investigação” 

 

Bardin (1977: 46) entende que o objetivo da análise documental passa pela condensação da 

informação para consulta e armazenagem, ao passo que a análise de conteúdo é a 

descodificação das mensagens para destacar as evidências de uma outra realidade subjacentes 

na mensagem. 

 

Assim, a propósito do segundo objetivo: “Examinar se a legislação portuguesa, que tem sido 

reformada no decorrer dos anos, estimulou a profissionalização do setor específico de AL” será 

realizada um levantamento e análise documental da legislação produzida e especificamente 

para traçar a evolução das políticas relacionadas com o tema de estudo. A análise documental 

da legislação que rege o AL envolve os seguintes documentos: 

 Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março 

 Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto 

 Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril 
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 Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto 

 Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro 

 Lei 2/2020 de 31de março  

 Portaria n.º 262/2020.  

 Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro 

 

Foram explorados três decretos-lei, quatro leis e uma portaria com o intuito de enquadrar a 

figura jurídica do AL e as suas disposições através de uma abordagem evolutiva e avaliativa e 

examinar se essa legislação teve alguma repercussão na profissionalização do setor do AL. 

 

3.2.2.2. Entrevistas 
 

Através das entrevistas, o entrevistado irá partilhar as suas reflexões sobre um determinado 

contexto ou fenómeno, segundo o seu conhecimento prático e as suas perspetivas. Essa troca 

de informação é estimulada pelo investigador ao formular questões abertas com a finalidade de 

cumprir os objetivos da entrevista e sem prejudicar a exatidão da informação (Quivy & 

Campenhoudt, 2005: 192). 

 

Esta é uma técnica utilizada para receber informação sobre um determinado fenómeno, 

integrando um conjunto de perguntas formuladas aos indivíduos que estão envolvidos nesse 

processo (Daymon & Holloway, 2002: 220).  

 

Guest, Bunce & Johnson (2006) procuraram determinar o número de entrevistas necessárias 

para que uma pesquisa fosse considerada fidedigna e concluíram que a saturação teórica ocorre, 

normalmente, à 12ª entrevista. 

 

Com recurso a entrevistas em profundidade individuais e semiestruturadas aos pequenos 

empresários de AL, na cidade de Lisboa, procurou-se obter reflexões pessoais sobre o processo 

de profissionalização do setor do AL. As respostas concedidas por cada participante vão 

retratar as suas perceções e fundamentos sobre a temática em estudo e serão selecionados os 

operadores do setor que tenham capacidade de descrição e interpretação aprofundada do 

fenómeno.  
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Com o desenvolvimento desse trabalho qualitativo e através da análise de dados subjacente à 

pesquisa, pretende-se aferir a perceção de um microempresário sobre as razões que expliquem 

o fenómeno da profissionalização do AL, perceber de que forma este processo poderá afetar a 

sua atividade, avaliar o possível contributo da regulamentação aplicável ao AL na 

profissionalização do setor, assim como examinar a relação entre a evolução da plataforma da 

Airbnb e a exigência de serviços profissionais e finalmente prognosticar o futuro dos anfitriões 

individuais no mercado do AL. 

 
 
Seleção dos entrevistados 
 
A seleção dos 13 anfitriões individuais foi criteriosa e tendo como base a heterogeneidade dos 

titulares: género; idade; nível de escolaridade e profissão. Ao mesmo tempo, todos os 

entrevistados tiveram, necessariamente, de cumprir dois requisitos: ser titular de AL na cidade 

de Lisboa e não explorar mais de 4 apartamentos.  

 

Os dados foram obtidos de cinco anfitriões em modalidade de partilha de lar (PL) e oito 

microempresários a operar na plataforma da Airbnb, em que a maioria tem o estatuto de super-

anfitrião. 

 

Os participantes foram selecionados num grupo de Facebook especializado na matéria 

“Alojamento Local - Esclarecimentos” que conta com aproximadamente 71 mil membros. 

Além disso, após consulta da plataforma do RNAL, foram contactados vários titulares de AL 

via correio eletrónico. Em suma, foram enviados mais de 40 e-mails a potenciais entrevistados 

e cerca de uma vintena de mensagens pelo Messenger a membros do grupo do Facebook. Pediu-

se também a alguns entrevistados que indicassem amigos ou conhecidos que fossem anfitriões 

individuais e que pudessem estar interessados em colaborar na temática do estudo e provou-se 

ser a estratégia mais eficaz para encontrar novos contactos.  

 

Recolha de dados 

 

As entrevistas foram efetuadas por videochamada e por telefone, assegurando-lhes o respeito 

pela sua confidencialidade e anonimato de forma a possibilitar confidências sem qualquer tipo 

de limitação. As entrevistas tiveram uma duração entre 30 minutos e uma hora e 30 minutos 

em que a maioria delas foi gravada. Duas pessoas entrevistadas não autorizaram a gravação da 
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entrevista, pelo que foram tiradas notas durante a conversa, e uma outra participante enviou as 

respostas por escrito. As entrevistas foram realizadas entre o mês de abril e junho de 2021. 

 

Todas as entrevistas gravadas foram transcritas por escrito. Cada transcrição das entrevistas foi 

lida várias vezes com o objetivo de familiarizar com a informação antes de convergir as 

respostas de um número considerável de entrevistados.  

 
A entrevista foi conduzida por um guião semiestruturado, utilizando um plano de perguntas 

abertas e flexíveis.  

 
No início de cada entrevista, foi solicitada aos entrevistados uma breve descrição sobre o seu 

percurso no setor do AL (ano em que iniciou a atividade de AL, se o AL era a sua ocupação 

principal, quantos AL exploravam e motivações que levaram a investir no negócio). As 

perguntas centrais deste trabalho consistiram no seguinte:  

 

1) Acha que o mercado do AL se está a profissionalizar? 

2) Quais os motivos que levam à profissionalização? 

 

Adicionaram-se novas perguntas durante a conversa para fomentar a reflexão e desenvolvimento 

de ideias de acordo com o tema da investigação. Após garantir que estas duas perguntas fossem 

respondidas, as entrevistas seguiram com uma estrutura parcial e aberta para deixar espaço para 

outros tópicos que fossem pertinentes para os entrevistados. 

 

3) Recorre a algum tipo de serviço profissional durante a gestão do seu AL? 

4) Considera que há mercado para os anfitriões profissionais e amadores? 

5) Considera que a contínua regulamentação do AL poderá estar a incentivar a 

profissionalização? 

6) A evolução da Airbnb ao longo do tempo, acrescentando funcionalidades como a 

reserva instantânea, check-in automático, dicas de preços e outros segmentos como 

Airbnb Plus e Luxe poderá estar a incentivar a profissionalização dos anfitriões? 

7) Qual a sua mais-valia/fator de diferenciação em relação aos anfitriões profissionais? 

8) Quais são os maiores desafios que enfrenta na gestão do seu AL? 

9) Em que medida a pandemia e uma futura crise económica poderá incentivar os não-

profissionais a regressarem à atividade do AL? 
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Amostra 

 

Do universo dos membros pertencentes a um grupo especializado na temática do AL e dos 

contactos disponíveis no site do RNAL, chegou-se a uma população de cerca de 88.000 indivíduos. 

No total de 13 participantes, 12 participantes eram de nacionalidade portuguesa e um de 

nacionalidade brasileira. Todas as entrevistas foram realizadas em português. Dois 

entrevistados vivem fora de Portugal, enquanto que o resto da amostra vive em Lisboa. Cinco 

entrevistados fazem AL em modalidade de quarto e em regime de partilha de lar e os restantes 

participantes em modalidade apartamento e inteiro. Esta amostra não pretende ser 

representativa de todos os anfitriões da Airbnb na área de Lisboa. Um dos entrevistados embora 

tivesse apenas um AL não foi considerado na análise de dados, dado que o AL que explorava 

era uma pensão com 36 quartos e, dessa forma, não cumpria o critério da não profissionalização 

utilizado para a seleção dos entrevistados. Surpreendentemente, foi o participante mais 

reacionário e pessimista com a desigualdade jurídica que enfrentam os administradores de 

pensões em relação com os proprietários de imóveis de AL. 

 
Os dados recolhidos foram analisados de forma indutiva, ou seja, houve lugar à descrição das 

experiências dos entrevistados e/ou com o objetivo de criar teorias fundadas através dos dados 

recolhidos (Daymon & Holloway, 2002: 26), uma vez que estes dados não têm por objetivo 

confirmar ou infirmar hipóteses anteriormente construídas e foram tratados de forma 

qualitativa, ou seja, através da transcrição das entrevistas em formato escrito. 

 
As informações referentes a cada entrevistado podem ser consultadas na tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Informações gerais dos entrevistados 

 

Identificação Género Idade Início AL 
Nº 
AL 

Titular 
Profissão Motivo AL 

Entrevistado 1 F 68 2011 Apartamento 2 
Proprietária 

Área de seguros /reformada AL inicial: sazonal 

Entrevistado 2 F 49 2015 Apartamento 4 
Proprietária 

Publicidade e Marketing Criar o seu próprio emprego 

Entrevistado 3 F 44 2014 Apartamento 1 
Proprietária 

Área da saúde mental AL inicial: sazonal 

Entrevistado 4 M 41 2013 Apartamento 1 
Proprietário 

Área de espetáculos AL inicial: sazonal 

Entrevistado 5 M 32 2018 Apartamento 1 
Proprietário 

Área de tecnologia Investimento 

Entrevistado 6 M 41 2017 Apartamento 1 
Proprietário 

Designer 
Rentabilização da casa 
própria (emigrante) 

Entrevistado 7 M 44 2012 Apartamento 3 
Proprietário 

Área financeira Investimento (emigrante) 

Entrevistado 8 M 33 2015 Apartamento 3 
Proprietário/Gestor 

Belas-Artes Complemento rendimento 

Entrevistado 9 F 63 2019 Quarto 1 
Arrendatária Design interiores / 

Professora Universitária 
Desempregada/ 
Complemento rendimento 

Entrevistado 10 M 45 2017 Quarto 1 
Arrendatário 

Hotelaria Oportunidade de negócio 

Entrevistado 11 F 41 2015 Quarto 1 
Arrendatária 

Design interiores Complemento rendimento 

Entrevistado 12 F  52 2017 Quarto 1 
Proprietária 

Arquiteta Meio de subsistência 

Entrevistada 13 F 40 2015 Quarto 1 
Proprietária 

Artista plástica Complemento rendimento 
Fonte: elaboração própria 
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Em resumo, apresenta-se na figura abaixo os métodos utilizados para a elaboração do presente trabalho: 
 

Figura 2 - Esquema dos métodos utilizados 
 

 
Fonte: elaboração própria 
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4. Caso de Estudo: AL em Lisboa 
 

Antes de se avançar para a pesquisa empírica, o presente capítulo tem como propósito 

contextualizar o caso de estudo e, para esse fim, será feito um retrato populacional e turístico 

da cidade de Lisboa de modo a traçar o impacto do turismo na evolução da implementação do 

AL na cidade e verificar a sua implicação na população residente. Em função dos dados oficiais 

disponíveis no website do RNAL, em abril de 2021, será realizada igualmente uma análise de 

natureza quantitativa com vista a identificar a extensão do fenómeno da profissionalização do 

AL na capital. É de salientar que desde a entrada em vigor do regime jurídico de exploração de 

AL, registou-se mais de 2100 desistências no município de Lisboa (Sanlez, 2019). Entre 2020 

e julho de 2021, verificou-se o cancelamento de 829 licenças de AL (Pincha, 2021). Desta 

forma, os resultados que serão apurados terão em conta os registos atuais, não atendendo aos 

mais de 3000 registos cancelados nos últimos anos. 

 

4.1. Cidade de Lisboa, população e turismo 
 
Lisboa é a capital de Portugal e com base nos dados preliminares dos Censos de 2021, a cidade 

tem atualmente uma população residente de 544.851 habitantes espalhada por 24 freguesias 

numa área total de 100 km2. A par de outras atividades económicas, o turismo tem-se revelado 

um dos motores de desenvolvimento económico e social a nível local. 

 
Como se pode observar na figura 2, é visível que desde 1981 verifica-se uma tendência de 

descida da população residente na cidade de Lisboa até 2021. Em 1981, a cidade registava 

807.937 habitantes, ao passo que em 2001 a população residente desceu para 564.657 

habitantes. À vista disso, a população residente sofreu uma forte baixa entre 1981 e 2001, ou 

seja, em 20 anos, a cidade de Lisboa perdeu 30% da sua população residente. Este fenómeno é 

justificado pela migração maciça da população para os concelhos limítrofes da Área 

Metropolitana de Lisboa e pela emigração (Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade 

de Lisboa, 2018). Entre 2001 e 2011, a cidade de Lisboa registou uma diminuição de cerca de 

3%, ou seja, 16.924 habitantes. Na última década, a descida da população foi irrelevante, tendo 

perdido apenas 2.882 residentes.   
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Figura 3 - Evolução da população residente na cidade de Lisboa entre Censos 1981 e 2021 

 

 
 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do INE (2021) 
 
 

Adicionalmente, segundo os dados da figura 3, verifica-se que a população residente 

estrangeira em Lisboa duplicou entre 2014 e 2019, de 48.225 para 98.151 habitantes, 

respetivamente. Assim, confirmam-se os “fatores de atratividade já apontados em anos 

anteriores, como a perceção de Portugal como país seguro, bem como as vantagens fiscais 

decorrentes do regime para o residente não habitual” (SEF, 2017), refletindo-se positivamente 

na instalação de residentes estrangeiros na cidade de Lisboa. 

 

Desta forma, embora a cidade de Lisboa tenha registado uma perda de população desde 1981, 

é de destacar o aumento da população estrangeira na capital que ajudou a equilibrar a variação 

negativa entre 2011 e 2021 em termos gerais. Outro dado importante a retirar da leitura das 

figuras 2 e 3 é a constatação de que a população estrangeira representa já cerca de 20% da 

população total da cidade. 
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Figura 4 -  Evolução da população estrangeira com estatuto legal de residente na cidade de Lisboa, desde 2008 a 
2020 

 

  
Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PORDATA (2020) 

 
 

Ainda antes do aparecimento do AL na cidade de Lisboa, verifica-se que as freguesias do centro 

histórico, Santo António, Santa Maria Maior, Misericórdia eram das freguesias menos 

populosas, conforme demonstra a tabela 2 infra. Contudo, é visível que essas freguesias 

registaram um forte decréscimo na população residente, sendo que a freguesia da Misericórdia 

perdeu 26,1%, ou seja, 3.399 habitantes no espaço de dez anos. Santa Maria Maior recuou 22% 

em termos populacionais e São Vicente teve uma quebra populacional de 9,4%. A freguesia da 

Ajuda que não integra a lista de freguesias onde foram aplicadas as zonas de contenção aparece 

na quarta posição, com uma perda de 8,4%. Comparativamente à variação positiva, as 

freguesias de Avenidas Novas, Parque das Nações e Santa Clara assinalaram um acréscimo de 

população em 7,5%, 6,3% e 5,3% respetivamente.   
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Tabela 2 - População residente por freguesias no concelho de Lisboa 
 

Freguesia 2011 2021 Variação 
Ajuda  15.617   14.313  -8.3% 
Alcântara 13.943   13.852  -0.7% 
Alvalade 31813   33.313   4.7% 
Areeiro  20.131   21.167   5.1% 
Arroios 31.653   33.307   5.2% 
Avenidas Novas 21.625   23.261   7.6% 
Beato 12.737   12.185  -4.3% 
Belém 16.528   16.549   0.1% 
Benfica  36.985   35.367  -4.4% 
Campo de Ourique 22.120   22.146   0.1% 
Campolide 15.460   14.794  -4.3% 
Carnide 19.218   18.029  -6.2% 
Estrela  20.128   20.308   0.9% 
Lumiar 45.605   46.338   1.6% 
Marvila 37.793   35.482  -6.1% 
Misericórdia 13.044   9.660 -25.9% 
Olivais 33.788   32.184  -4.7% 
Parque das Nações 21.025   22.382   6.5% 
Penha de França  27.967   28.485   1.9% 
Santa Clara 22.480   23.650   5.2% 
Santa Maria Maior 12.822   10.052 -21.6% 
Santo António 11.836   11.062  -6.5% 
São Domingos de Benfica 33.043   34.081   3.1% 
São Vicente 15.339   13.956  -9% 

TOTAL  552.700 545.923 -1,2% 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do INE, 2021 

 

Paralelamente ao decréscimo da população nas três freguesias do centro histórico de Lisboa, 

importa referir que o número de alojamentos familiares disponíveis nessas freguesias sofreu 

identicamente uma descida expressiva. Conforme a tabela 3, duas freguesias surgem com 

quebras de dois dígitos, a freguesia de Santa Maria Maior conta com menos 2.969 alojamentos 

e com uma flutuação negativa de 27,8% e a freguesia da Misericórdia apresenta uma variação 

negativa de 17,6%, ou seja, menos 1.846 alojamentos. Finalmente, com uma descida mais 

ligeira aparece a freguesia de São Vicente com uma percentagem negativa de 6,2%. Apenas 

cinco freguesias tiveram uma tendência positiva embora leve: Alvalade, Avenidas Novas, 

Lumiar, Marvila e São Domingos de Benfica. 
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Tabela 3 - Variação do número de alojamentos familiares por freguesias no concelho de Lisboa 
 

Freguesia 2011 2021 Variação 
Ajuda    8.889   8.822  -0,8% 
Alcântara   8.900   8.863  -0.4% 
Alvalade 18.759 18.873   0.6% 
Areeiro  12.533 12.530   0% 
Arroios 21.022 20.858  -0,8% 
Avenidas Novas 14.430 14.779   2.4% 
Beato   7.789   7.520  -3.5% 
Belém   9.454   9.375  -0.8% 
Benfica  21.296 20.882  -1.9% 
Campo de Ourique 13.781 13.624  -1.1% 
Campolide   9.235   9.103  -1.4% 
Carnide   9.310   9.009  -3.2% 
Estrela  13.114 12.665  -3.4% 
Lumiar 23.343 24.076   3.1% 
Marvila 16.515 16.796   1.7% 
Misericórdia 10.503   8.657 -17.6% 
Olivais 16.947 16.942     0% 
Parque das Nações 11.517 11.321   -1.7% 
Penha de França  17.792 17.695  -0,5% 
Santa Clara 10.941 10.926   -0.1% 
Santa Maria Maior 10.661   7.692 -27.8% 
Santo António   8.473   8.252   -2.6% 
São Domingos de Benfica 19.837 20.309    2.4% 
São Vicente 10.846 10.170  -6.2% 

TOTAL 325.887 319.739  -1.9% 
 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do INE, 2021 

 

 

Tendo como base a figura 4, verifica-se que estão ocupados 242.072 alojamentos familiares 

clássicos como residência habitual ou principal de pelo menos uma família na cidade de Lisboa. 

Como residência secundária, contam-se 29.820 alojamentos familiares ocupados 

periodicamente. Existem atualmente 47.748 alojamentos familiares desocupados e que estão 

disponíveis para venda, arrendamento, demolição ou outra situação. 
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Figura 5 - Alojamentos familiares clássicos por forma de ocupação na cidade de Lisboa 
 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do INE, 2021 

 

Em referência às dinâmicas turísticas na capital portuguesa, regista-se um crescimento 

exponencial de hóspedes e dormidas. A partir das publicações de estatísticas do INE, elaborou-

se a figura 5 ilustrando a evolução do registo do número de hóspedes no total do alojamento 

turístico (Hotelaria, AL, Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação) na Área 

Metropolitana de Lisboa desde o ano de 2008, altura em que a figura jurídica do AL foi criada, 

até ao ano de 2020. Constata-se assim que, de 2012 a 2019, o número de hóspedes duplicou de 

4 milhões para mais de 8 milhões, ressaltando-se o sucesso da estratégia da promoção do 

turismo da cidade de Lisboa. Contrariamente aos anos anteriores em que se assinalava uma 

variação positiva contínua desde 2009, em 2020 sofreu-se a contração mais acentuada de que 

há registo devido à pandemia do coronavírus. 
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Figura 6 - Evolução do número de hóspedes no total do alojamento turístico na Área Metropolitana de Lisboa 
 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos do INE (2020) 

 

Paralelamente ao registo da subida do número de hóspedes nos últimos anos, constata-se na 

figura 6 que o mesmo aconteceu com o número de dormidas em alojamentos turísticos na Área 

Metropolitana de Lisboa (AML). Desde 2011, verificou-se um crescimento anual significativo 

no número de dormidas. Desta forma, comparando o ano de 2011 com o ano de 2019, este 

número duplicou de 9 milhões para 18 milhões, o que retrata o peso da atividade turística na 

AML, representando um quinto do PIB da região (Moreira, 2020). 

 
Figura 7 - Dormidas nos alojamentos turísticos na Área Metropolitana de Lisboa 

 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos do INE (2021) 
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4.2. Contextualização do AL 
 

Nos últimos anos, Lisboa tem tido um desempenho turístico extraordinário como se pode 

visualizar nos gráficos do ponto anterior. Com base num estudo do Turismo de Lisboa (2019), 

foram apontados alguns fatores que contribuíram para essa manifestação notável, a destacar: 

uma forte procura em todos os mercados alvo, tanto europeus como americanos; crescimento 

da oferta em especial o AL que representa já 60% do total de alojamento da região; redução de 

fatores sazonais em Lisboa; grau de satisfação do turista é elevado; aumento de notoriedade 

através da distinção de 'Melhor Destino City Break do Mundo' nos World Travel Awards de 

2017 a 2020. A organização de eventos de grande envergadura favorece igualmente a 

notoriedade e a promoção de imagem, por exemplo a Web Summit de 2017 a 2019, a final da 

Eurovisão da Canção em 2018 e a final da Liga de Campeões em 2014.  

 

Ora, esta forte procura turística sentida na capital portuguesa teve uma repercussão expressiva 

e positiva na evolução do AL na cidade de Lisboa como se constata a seguir na figura 7. 

 

Figura 8 – Evolução do número registos de AL na modalidade de apartamento em Lisboa 
 

 
 

Fonte – elaboração própria a partir dos dados recolhidos no RNAL (2020) 

 
Mais uma vez se alerta para o facto dos dados recolhidos no RNAL dizerem respeito aos 

registos que estão atualmente em atividade, sabendo-se de antemão que mais de 3.000 registos 

foram cancelados durante o período que vai de 2014 até 2021. 
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O AL cresceu exponencialmente nos últimos anos à luz da legislação que foi criada para regular 

a atividade. Em 2014, ano da elevação do AL como categoria autónoma e própria, foram 

registados 563 apartamentos. Nos anos seguintes, manteve-se a tónica crescente de registo de 

apartamentos, tendo chegado ao auge em 2018 com um total de 6093 apartamentos na capital. 

Este pico em 2018 explica-se com a entrada da Lei n.º 62/2018, de 22 de agosto e que ditava a 

implementação de zonas de contenção, locais onde o AL seria automaticamente proibido, salvo 

raras exceções, e obrigava também ao cumprimento de uma série de requisitos obrigatórios 

para aqueles que se registassem para lá de 20 de outubro de 2018. A título de curiosidade, só 

na última semana antes da entrada em vigor do diploma, foram registados 1120 apartamentos 

na cidade, evidenciando a influência direta que a legislação teve na formalização dos registos. 

Nos anos seguintes, em 2019 e 2020, sentiu-se uma contração significativa do processo de 

registo oficial de AL, sugerindo que o mercado tenha atingido a fase de maturação. 

Contabilizou-se, até final do ano de 2020, 17.189 registos legais de AL na capital portuguesa. 

 

Acredita-se que nos próximos anos permanecerá um normal período de estabilização. 

Conforme o ponto de vista de Adamiak (2019), a saturação do mercado e a forte legislação 

conduzem à estabilização ou inclusivamente à diminuição da oferta de imóveis disponíveis no 

mercado da Airbnb. É o caso da cidade de Lisboa que testemunha uma acentuada quebra no 

registo de AL; em 2020, houve apenas a inscrição de 420 AL na cidade, número inferior ao 

registado em 2014, no princípio da emissão de registos. 

 

No que concerne a distribuição geográfica do AL, e tal como acontece de um modo geral em 

todas as capitais da Europa, visualiza-se através da imagem seguinte, figura 8, que os AL em 

Lisboa estão fortemente concentrados no centro histórico da cidade. Este posicionamento está 

intimamente relacionado com o fácil acesso aos diferentes serviços turísticos que uma cidade 

oferece, que compreendem restaurantes, lojas, entretenimento (bares e discotecas), pontos de 

interesse cultural, entre outros. 
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Figura 9 - Alojamentos turísticos em Lisboa, 2021 
 

 
Fonte: Airdna, 2021 

 

 

Baseando-se na tabela 4 abaixo que numera os registos oficiais nas diferentes freguesias de 

Lisboa, verifica-se que 80% da oferta de unidades de AL concentra-se nas freguesias de Santa 

Maria Maior, Misericórdia, Arroios, São Vicente, Santo António e Estrela. Na sequência destes 

números, não surpreende, pois, que as regras em matéria da implementação de zonas de 

contenção tenham sido canalizadas para estas mesmas freguesias, como forma de travar o 

ímpeto imoderado de registos de AL e, dessa forma, disponibilizar alojamentos para residentes 

permanentes.   
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 Tabela 4 – Distribuição geográfica das unidades de AL na cidade de Lisboa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PORDATA, 2021 
 

A cidade de Lisboa composta por 24 freguesias tem, à data dos Censos de 2021, 319.739 

alojamentos familiares. É de assinalar que os AL por definição não foram recenseados para 

efeitos censitários, uma vez que têm fins habitacionais. Ainda assim, constata-se que o AL 

representa 5% de alojamentos retirados do parque habitacional da cidade e está muito aquém 

do número de alojamentos vagos na cidade que soma 47.748 alojamentos familiares (cf. figura 

4). Porém, se compararmos o número de registos com o número de alojamentos familiares 

disponíveis na freguesia de Santa Maria Maior (cf. tabela 3), nota-se que 57% dos alojamentos 

foram transferidos para a atividade do AL. Segue, em segundo lugar, a freguesia da 

Misericórdia com a subtração de 3.331 alojamentos, sendo que estão disponíveis atualmente 

8.657 alojamentos familiares. Não deixa, contudo, de ser singular o número significativo de 

AL no centro de Lisboa. 
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4.3. Da partilha à profissionalização 
 
Tal como foi mencionado no capítulo da revisão de literatura, o AL foi concebido inicialmente 

na plataforma da Airbnb como um novo modelo de negócio para proprietários que tinham à 

disposição um quarto ou um apartamento para arrendar, assente nos valores da economia de 

partilha. 

 

Com base no Anexo B, formulário de registo da atividade de AL, constata-se que as autoridades 

nacionais permitem, no momento atual, o registo de AL em quatro modalidades: apartamento, 

estabelecimento de hospedagem, moradia e quartos.  Relativamente aos tipos de alojamento 

disponíveis para arrendamento na Airbnb, os hóspedes podem contar com quatro tipos de 

espaço: espaço inteiro, quarto de hotel, quarto privado e quarto partilhado. Os dois primeiros 

espaços revelam caraterísticas de profissionalização, dado que no espaço inteiro o anfitrião não 

está presente durante a estadia e o hotel carateriza-se pela qualidade da prestação de serviços. 

As duas últimas modalidades representam o modelo original da Airbnb. 

 

Os anfitriões podem ser registados tanto como pessoas singulares (ENI) ou pessoas coletivas, 

tendo implicações fiscais distintas, todavia sob o ponto de vista de cumprimento dos requisitos 

legais e de segurança não existe qualquer diferença entre ambos. 

 

Com base nos dados do RNAL e na análise sobre os titulares da exploração de AL em Lisboa, 

verifica-se, como se pode observar na figura 9 infra, que atualmente o mercado atual de AL em 

Lisboa encontra-se composto uniformemente por 8792 ENI e 8397 pessoas coletivas. Ou seja, 

há uma diferença mínima entre os ENI e empresas. 
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Figura 10 - Tipos de titular na cidade de Lisboa, modalidade apartamento 
 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos no RNAL (2020) 

 

Da mesma análise que se fez até final de 2014, revela-se que entre os 836 registos de AL que 

existiam na cidade de Lisboa, 68% dos registos estavam em nome de empresas ou sociedades. 

Só no ano de 2015, registou-se um maior aumento de registos de ENIs (1000 registos) em 

contraposição com 777 registos em nome de empresas. Desta forma, tendo como base os dados 

disponíveis atualmente, descurando os 3.000 registos que, entretanto, foram cancelados, 

verifica-se que o AL registado formalmente terá sido um movimento efetuado pelos titulares 

em forma de pessoa coletiva, ou seja, pelas empresas, ao invés da ideia generalizada de que o 

AL foi configurado e projetado para os pequenos proprietários ou amadores.  

 

Podem-se tirar duas ilações desta análise: por um lado, o mercado legal inicial terá sido 

dominado pelas empresas devido à consciência das obrigações inerentes à gestão de AL e ao 

vasto conhecimento especializado na área, e, por outro lado, pela falta de regulamentação, os 

ENI operavam em situação de ilegalidade, na denominada economia paralela, desse modo 

justificando a ausência de registos dos titulares em nome individual. 

 
Outro dado a destacar na análise realizada recai sobre a qualidade do titular (cf. anexo B). 

Existe uma grande variedade de regimes de exploração de AL, nomeadamente: Arrendatário, 

Cessionário, Comodatário, Donatário, Proprietário, Usufrutuário e Outro.  

 

No mercado do arrendamento mobilado para turistas, em Lisboa, os proprietários e os 

arrendatários são os titulares de AL mais comuns. Como se pode constatar na figura 10 abaixo, 
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os proprietários representam 50% da oferta de AL, enquanto que os arrendatários exprimem 

33% da oferta. Por norma, os modelos principais de exploração de um imóvel em AL por 

terceiros e justificando, desde logo, a presença de empresas gestoras de AL são o contrato de 

arrendamento, de cessão, de comodato e de prestação de serviços. No que respeita o contrato 

de arrendamento, o proprietário arrenda o imóvel em contrapartida de uma renda fixa, sendo 

que os arrendatários são responsáveis pelo pagamento das despesas correntes e pela exploração 

do AL. Quanto ao contrato de cessão, o proprietário cede a exploração do imóvel a terceiros 

em contrapartida de uma percentagem calculada pela faturação do imóvel e acordada entre as 

partes. O contrato de comodato carateriza-se pela cedência do imóvel a título gratuito. O 

proprietário não obtém qualquer rendimento e, por conseguinte, não é sujeito a tributação. 

Nestes três casos, o registo deve ser realizado em nome do arrendatário, do cessionário ou do 

comodatário. Na modalidade de doação, o imóvel é transmitido através de escritura pública, 

permitindo que o donatário seja o titular de AL. Embora exista esta possibilidade de exploração 

de um AL, não se verifica qualquer registo na qualidade de donatário em Lisboa. O contrato 

de usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente de um imóvel. Visto que, nestes casos 

concretos, não há uma afetação de um imóvel da esfera particular à atividade empresarial, não 

haverá lugar ao apuramento de mais-valias associadas ao AL. 

 
Figure 11 - Qualidade dos titulares de exploração de AL na cidade de Lisboa, na modalidade de apartamento  

 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos no RNAL (2020) 
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Com referência aos indicadores que determinam a profissionalização e que foram devidamente 

referenciados na revisão de literatura mencionada no capítulo 2, nomeadamente o tipo de 

espaço anunciado, o número de imóveis explorado pelo mesmo titular e a disponibilidade do 

imóvel para arrendamento, torna-se pertinente fazer uma avaliação desses critérios no caso de 

estudo da cidade de Lisboa, com base nos dados da Airdna e do RNAL. 

 

 tipo de espaço anunciado 

 

Com suporte da figura 11, deteta-se que 83% dos anúncios disponíveis na Airbnb 

correspondem a anúncios de casas inteiras, sejam apartamentos ou moradias e 17% 

corresponde a anúncios de partilha de quarto. É visível que a oferta principal disponível 

representa o mercado profissional, apenas 17% enquadra-se nos valores da economia de 

partilha.  

 

Atualmente, dos 17.189 AL registados oficialmente na cidade de Lisboa, apenas 9.184 estão 

ativos na consulta feita no website da Airdna em dezembro de 2021. Tendo em conta que a 

Airdna retira os dados no site da Airbnb, constata-se que cerca de metade da oferta não se 

encontra disponível no mercado de AL. Visto que estamos a viver um período que desvirtua 

completamente a análise do mercado do arrendamento turístico a curto prazo, uma justificação 

plausível é o facto de muitos proprietários terem transferido os seus AL para a tendência atual 

que consiste no arrendamento de média duração, apostando nos segmentos dos nómadas 

digitais e trabalhadores estrangeiros temporários, por exemplo. 

  
Figura 12 - Número de imóveis ativos na cidade de Lisboa 

 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Airdna (2021) 
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 disponibilidade do imóvel para arrendamento  

 

Quanto à disponibilidade dos imóveis, por meio da interpretação da figura 12, observa-se que 

29% dos imóveis estão disponíveis a tempo inteiro, isto é, por mais de 6 meses, verificando-se 

um indicador de profissionalização quando se trata de um AL a tempo inteiro. Além disso, 44% 

dos AL estão disponíveis até três meses e 28 % entre 91 e 180 dias. Contudo, recomenda-se 

uma nova análise quando a pandemia estiver controlada, dado que é muito provável que muitos 

dos imóveis tenham passado para o arrendamento a médio prazo o que torna a dimensão da 

disponibilidade dos imóveis desfasada da realidade. 

 

Figura 13 - Disponibilidade dos imóveis ativos na cidade de Lisboa 
 

 
 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da Airdna (2021) 
 

 

 número de imóveis explorado pelo mesmo titular 

 

O perfil do anfitrião é determinado pelo número de imóveis que estão sob a sua gestão. De 

acordo com a literatura, os anfitriões que exploram mais de um imóvel são considerados 

profissionais.  

 

Após extração completa dos dados disponíveis no RNAL e filtrando os anúncios registados por 

pessoas coletivas na base de cálculo do Excel, procedeu-se a um cálculo filtrando o número de 

Disponível 1-90 dias Disponível 91-180 dias

Disponível 181-270 dias Disponível 271-365 dias
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contribuinte de cada empresa. Desta forma, no que respeita à concentração de propriedades, 

verificou-se que os 8.397 imóveis registados por pessoas coletivas são geridos por 2.007 

empresas, porém desse universo de 2.007 empresas, 904 empresas exploram apenas um imóvel. 

Assim, 1103 empresas exploram o total de 7493 imóveis, o que perfaz uma média de 7 unidades 

AL por empresa.  

 

Com base nos cálculos dos números de contribuinte alocados a cada registo formal, o titular da 

exploração que se encontra no primeiro lugar da tabela 5 conta com 226 registos, ou seja, o 

número de contribuinte 509080944 aparece 226 vezes na base de dados e refere-se à Freedom 

- Serviced Apartments, S.A. Após consulta da página de Internet da Lisbon Apartments 

(https://www.lisbonservicedapartments.com/pt/), constata-se que a empresa iniciou atividade 

em 2009 com um edifício completo e conta atualmente com 19 edifícios completos em Lisboa 

e com o maior portfólio de 300 unidades de alojamento destinadas a estadias curtas, sendo 

considerada, desta forma, a maior operadora lisboeta. A Lisbon Apartments está registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob a denominação Freedom Serviced 

Apartments, S.A. e verificou-se também que explora todos os imóveis através de contrato de 

arrendamento.  

 

Na segunda posição surge a Feelslikehome, marca registada como Flikehome Mediação 

Imobiliária Lda, com o número de contribuinte 510776914, fundada em 2012, possui 151 

apartamentos registados formalmente, no entanto, na sua página de internet 

(https://www.feelslikehome.pt) declara que gere cerca de 250 imóveis na Área Metropolitana 

de Lisboa. Esta empresa de gestão de AL trabalha sob contrato de arrendamento e na qualidade 

de comodatário.  

 

Em terceiro lugar da tabela encontra-se a Homing, fundada em 2016, com 133 unidades 

registadas na cidade de Lisboa. Esta empresa gere os imóveis sob contrato de arrendamento e 

na qualidade de cessionário. 

 

A Hostmaker que se encontra na sexta posição está associada à marca internacional Marriott, 

a maior cadeia hoteleira do mundo, e está a ponderar expandir a oferta a outras cidades e regiões 

do país (Pereira, 2018). Esta empresa gere 109 AL, sendo que 85 registos são geridos na 

qualidade de cessionário e o restante na qualidade de arrendatário. Foi também identificada nos 

registos de AL a marca Altis com 33 registos, e a HF Hotéis, apenas com 4 unidades. 
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Tabela 5 - TOP 15 das empresas que lideram a exploração de AL na cidade de Lisboa.  
 

 Marcas Número de registos 
1 Lisbon Apartments 226 
2 Feelslikehome 151 
3 Homing 133 
4 Hello Lisbon 128 
5 Lx Way Apartments 115 
6 HostMaker 109 
7 Lisbon Five Stars 78 
8 Sweet inn 77 
9 Panoramic 66 
10 Lisbon Breaks 56 
11 Bmyguest 51 
12 FineStay 50 
13 Central Hill Apartments 45 
14 City Flats 41 
15 Your Lisbon Home 39 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos no RNAL (2020) 

 

Todavia é difícil quantificar o mercado real das empresas de gestão de AL na cidade de Lisboa 

porque nem todas as empresas registam a titularidade dos imóveis em seu nome. Ou seja, 

muitos proprietários preferem que a titularidade das suas propriedades esteja registada em seu 

nome próprio, porém posteriormente entregam as casas a uma empresa especializada em gestão 

de AL que, por sua vez, dependendo dos serviços contratados, receberá uma comissão em 

função das reservas. Os serviços variam desde decoração do imóvel, serviço de fotografia 

profissional, colocação e gestão de reservas nas plataformas, troca de mensagens com os 

hóspedes, check-in e check-out, limpeza do apartamento, serviço de manutenção e amenities.  

 

Conforme revela um artigo do Diário de Notícias (2017), um proprietário com sede em Lisboa 

faturou cerca de 3 milhões de euros no espaço de um ano e contava com 204 espaços. É 

inevitável afirmar que estas empresas, não dispondo de um stock próprio de ativos imobiliários, 

têm um alto índice de rentabilidade e não se conhecem muitos riscos associados ao negócio.  
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Outro dado pertinente a analisar no âmbito da legislação e da sua intrínseca conexão com a 

profissionalização é o número de empreendimentos turísticos abertos a partir do momento em 

que a lei implementou as zonas de contenção. Na consulta realizada no RNAL, procedeu-se a 

uma pesquisa do número de empreendimentos turísticos formalizados entre 1 de janeiro de 

2019 a 2021, momento em que o AL foi proibido no centro histórico, e verificou-se que foram 

registados 36 empreendimentos turísticos na cidade de Lisboa, sendo que apenas três 

encontram-se geograficamente fora das zonas de contenção. De entre os 33 empreendimentos 

turísticos, 6 têm a denominação de apartamentos turísticos. Foram criadas, no espaço de dois 

anos, 1661 unidades com uma capacidade para 3157 hóspedes. São várias as notícias que dão 

conta da abertura de vários hotéis nas zonas de contenção, como exemplo ilustrativo é a notícia 

de Neto (2021) com o título: “Turcos constroem aparthotel com 74 habitações em Alfama”. 

Neste caso concreto, um grupo turco-francês de promoção imobiliária e gestão de 

investimentos adquiriu um edifício datado do século XIX, cuja finalidade é reabilitá-lo 

totalmente e abrir um novo aparthotel da marca Prima Collection. 

 

A acompanhar a abertura de empreendimentos turísticos e através da pesquisa dos dados do 

RNAL, apurou-se ainda que, desde 8 de novembro de 2019 a 30 de setembro de 2021, foram 

efetuados 298 registos formais em zonas de contenção, sendo que 208 foram realizados em 

nome de pessoa coletiva, ao passo que 90 apartamentos pertencem a pessoas singulares. A 

única explicação legítima para a deteção de registos formais nas zonas de contenção é o facto 

destas unidades de AL estarem situadas em prédios que foram submetidos a reabilitação total 

após estarem devolutos há mais de cinco anos. 

 

Sintetizando todos os dados reunidos através da coleta de informação dos Censos 2021 e do 

RNAL, confirma-se que o número de residentes na cidade de Lisboa sofreu uma ligeira 

diminuição na última década, ao passo que o número de residentes estrangeiros quase que 

triplicou na capital portuguesa. Adicionalmente, as freguesias definidas como zonas de 

contenção de AL perderam população, bem como alojamentos disponíveis. Os dados revelam 

igualmente que as unidades de AL estão concentradas nessas mesmas freguesias, onde no caso 

de Santa Maria Maior o AL retirou 57% de alojamentos na freguesia.  

 

É possível deduzir que o AL tem impacto direto na população residente, contudo o menor 

número de alojamentos disponíveis em 19 freguesias do munício de Lisboa também contribui 

para a redução de residentes permanentes.  
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Por outro lado, a profissionalização do AL em Lisboa deixou de ser uma tendência e passou a 

ser uma prática usual e fortemente consolidada no mercado de arrendamento turístico. É um 

dado manifesto que este movimento profissional manterá uma forte presença nas zonas de 

contenção, uma vez que somente os grandes investidores terão a capacidade financeira para 

investir ainda neste setor económico através da abertura de novos empreendimentos turísticos 

que não se encontram limitados pelas zonas de contenção ou através da aquisição de prédios 

devolutos e reconversão para AL. Em contrapartida, os proprietários que detenham 

apartamentos nas zonas de contenção estão impedidos de abrir atividade no ramo do AL. Além 

disso, os proprietários individuais começam a afastar-se do negócio do AL porque a descida 

drástica na procura turística juntamente com uma forte concorrência no mercado está a 

provocar uma rentabilidade baixa.   
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5. Análise de Resultados 
 
Ao longo deste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na investigação 

realizada, recorrendo primeiramente à análise de conteúdo do website da Airbnb, seguidamente 

da legislação e, por fim, das respetivas entrevistas efetuadas a anfitriões individuais da cidade 

de Lisboa. 

 

5.1. Evolução da Airbnb 
 
Ao longo deste primeiro capítulo empírico, e com a finalidade de responder ao primeiro 

objetivo em que se propôs verificar se a conceção de novas funcionalidades e novos serviços 

disponibilizados pela Airbnb conduzem à profissionalização do mercado e dos anfitriões, será 

realizado um estudo sobre a forma como a Airbnb transformou a sua identidade de empresa 

intermediária de partilhas de lar para uma gigante do setor da hospitalidade, através de uma 

observação profunda e resumida da evolução da Airbnb. Recorrendo à análise de conteúdo, 

esse trabalho foi possível com a consulta do seu website e da leitura de várias dezenas de artigos 

de informação disponibilizados pela empresa.  

 

Na secção “Sobre Nós”, a história da plataforma da Airbnb desponta numa linha cronológica e 

são destacados os eventos mais significativos que foram ocorrendo ao longo da existência da 

empresa, desde 2007 a 2020.  

 

Em plena crise financeira e económica à escala mundial, em 2007, a Airbnb nasce de uma ideia 

conjunta de dois jovens colegas em arrendar um colchão insuflável no próprio apartamento, 

localizado na cidade de São Francisco de forma a ganhar um rendimento extra que lhes 

permitisse pagar a renda. O primeiro anúncio na plataforma foi assim o apartamento dos 

fundadores. Era a Airbedandbreakfast, em 2007.  

 

Em março de 2009 nasce a marca Airbnb. E é precisamente nesse ano que a expansão do 

arrendamento de quartos para as modalidades de apartamentos e moradias alteraria a verdadeira 

essência da Airbnb que era, até àquele momento, o modelo de partilha de lar. Mesmo assim, a 

empresa descreve-se como uma “comunidade para as pessoas anunciarem, descobrirem e 

reservarem alojamentos únicos no mundo”. No ano de 2011, entabula a sua internacionalização 
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e procede à introdução de inúmeras novas funcionalidades disponíveis na sua plataforma. Em 

2012, introduzem a Garantia ao Anfitrião como forma de aumentarem a confiança junto dos 

proprietários. Este programa de proteção contra danos à propriedade do anfitrião no valor 

máximo de 1 milhão de dólares é um dos grandes trunfos da Airbnb, uma vez que transmite 

uma sensação de segurança no meio digital. Em 2016, expande a sua atividade principal de 

reserva de AL e lança mundialmente o serviço Trips, onde incluem excursões, atividades 

personalizadas e outras experiências. Este novo serviço simboliza a evolução da Airbnb para 

além da oferta de AL em direção ao universo das viagens.  Em 2018, apresenta novos 

segmentos de alojamento e experiências, como por exemplo a Airbnb Plus, a Airbnb concertos 

e aventuras. Em março de 2019, adquire a Hotel Tonight, constituindo um marco histórico na 

entrada da empresa no setor hoteleiro e, no mesmo ano, reinventa as viagens de luxo através 

da criação da Airbnb Luxe. (Airbnb, s.d., sobre nós). 

 

Em resposta ao surto pandémico de Covid-19, a Airbnb adaptou-se rapidamente à nova 

realidade e lançou, em abril de 2020, as Experiências Online para atividades de lazer síncronas, 

sem que os intervenientes tenham de se deslocar para fora de casa. 

 

A Airbnb recebeu o maior volta-face de sempre com o surgimento do novo coronavírus em 

2020. No momento em que a OMS considerou a covid-19 uma pandemia mundial, a empresa 

norte-americana aplicou unilateralmente uma política de circunstâncias atenuantes, 

reembolsando integralmente as reservas dos hóspedes. Desde logo, esta situação levou à 

desesperação e à reclamação maciça dos anfitriões que viram canceladas todas as reservas 

confirmadas sem que a sua política de cancelamento em vigor fosse tida em consideração. Com 

o intuito de mitigar o descontentamento dos anfitriões, a Airbnb endereçou um comunicado 

aos seus anfitriões anunciando, no dia 4 de abril 2020, um fundo de apoio em que 

comparticipava com 25% do valor que o anfitrião receberia por um cancelamento do hóspede, 

com base na sua política de cancelamento. Naturalmente que se um anfitrião tivesse escolhido 

uma política de cancelamento flexível não teria direito a receber esse apoio financeiro, dado 

que, neste caso específico, o reembolso seria integral um dia antes da chegada do hóspede. 

 

De forma a assegurar o futuro das viagens e aumentar a confiança dos visitantes durante o 

período pandémico no mundo, a empresa sedeada em São Francisco anunciou também um 

Programa Avançado de Limpeza. Os anfitriões viram-se obrigados a ler o protocolo de limpeza 

criado pela Airbnb e a responder a um questionário de resposta múltipla com o fim de avaliar 
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o conhecimento do anfitrião no que respeita às orientações de limpeza do alojamento. Caso o 

anfitrião não respondesse voluntariamente a esse questionário, o seu anúncio encontrar-se-ia 

invisível ou estaria, muito provavelmente, nas últimas posições do ranking geral.  

 

Como consequência da crise pandémica, o CEO da Airbnb anunciou em maio de 2020 o 

despedimento de cerca de 2000 funcionários.  E naturalmente a evolução da empresa ficou em 

suspenso, dado que tinha, aparentemente, o projeto de incluir uma ferramenta adicional para a 

reserva de viagens aéreas tornando-se numa autêntica agência de viagens com todos os serviços 

incluídos (Ting, 2017). 

 

Curiosamente, no dia 9 de dezembro de 2020, a plataforma tecnológica de AL entrou na bolsa 

em plena crise turística e num momento em que contava com prejuízos elevados. Terminou a 

sessão de estreia na bolsa de Nasdaq com o valor de 144,71 dólares por ação. No dia 11 de 

fevereiro de 2021, chegou a atingir o pico de 216,84 dólares por ação e, atualmente, a 29 de 

novembro de 2021, situa-se em 180,08 dólares, acima da sessão de estreia (Nasdaq, 2021). 

 

Tendo como base o caráter dinâmico e evolutivo da Airbnb ao longo do tempo, é efetivamente 

notável a capacidade dos fundadores da Airbnb em transformar uma ideia, que já existia no 

mercado de partilha, por exemplo, a VRBO ou a Homeaway, fundadas em 1995 e 2005 

respetivamente, num negócio de biliões alastrado pelos quatro cantos do mundo, não obstante 

todo o ruído nefasto à volta do conceito. 

 

5.1.1. Novas funcionalidades da plataforma 
 
A start-up americana tem modernizado sucessivamente a sua plataforma ao introduzir um vasto 

conjunto de novas ferramentas para potencializar, dinamizar e criar uma interface intuitiva para 

os utilizadores.  

 

Em novembro de 2010, a Airbnb lançou a aplicação para iPhone com o objetivo de alcançar 

um maior número de utilizadores e aumentar a fidelidade entre os clientes, bem como de 

ampliar os lucros da empresa. Em junho de 2012, lança o recurso da Wish Lists ou listas 

favoritas. Estas listas servem para selecionar e gravar os anúncios favoritos nos perfis dos 
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utilizadores. Com um inventário tão vasto quanto o da Airbnb, esta funcionalidade é muito 

valiosa na pesquisa encetada pelos futuros hóspedes.  

 

Numa vertente estética, os fundadores tomaram consciência de que os anúncios com fotografias 

profissionais recebiam duas a três vezes mais reservas do que a média do mercado. Assim, em 

2011, com o objetivo de gerar mais reservas e, por conseguinte, mais receitas, a Airbnb oferecia 

aos seus anfitriões, a título gracioso, uma sessão com um fotógrafo profissional (Gallagher, 

2017, p.55). Atualmente, essa sessão é oferecida gratuitamente somente como reconhecimento 

aos super-anfitriões que mantêm o estatuto ininterruptamente por um ano. Deboosere et al. 

(2019) afirmaram que os anúncios com mais fotografias aplicavam tendencialmente preços 

mais elevados e obtinham, consequentemente, maior receita.  

 
Em 2014, a Airbnb introduz a reserva imediata. Esta funcionalidade aproxima a Airbnb da 

indústria hoteleira, dado que a reserva é efetivada sem qualquer interação entre os dois 

intervenientes da operação, o anfitrião e hóspede. Deboosere et al. (2019) chegaram à 

conclusão que esta funcionalidade é representativa dos anfitriões profissionais que promovem 

experiências similares à indústria hoteleira. No entanto, os anfitriões sem cunho comercial e 

geralmente os que partilham o lar preferem selecionar os hóspedes, aprovando manualmente 

os pedidos de reserva, uma vez que deverão partilhar espaços íntimos e pessoais com 

desconhecidos. Por outro lado, o facto de ativar a reserva instantânea levará a um aumento do 

volume de trabalho. 

 
No ano seguinte, é implementada a ferramenta da dica de preços na plataforma digital. Como 

resultado, a Airbnb auxilia os anfitriões amadores a ajustar os seus preços de forma dinâmica 

com mais eficiência e, assim, contribui para que estes anfitriões estejam atualizados com as 

tendências de mercado (Li, Moreno & Zhang, 2015). Como já foi mencionado no capítulo da 

revisão de literatura, os anfitriões profissionais utilizam os algoritmos de análise de mercado 

para ajustar os preços consoante o comportamento do mercado (Cocola-Gant et al., 2021). 

 

Em 2016 foi criado o selo Superhost ou super-anfitrião que realça a qualidade extraordinária 

dos serviços prestados por anfitriões no mundo Airbnb. Qualquer anfitrião ambiciona alcançar 

este reconhecimento atribuído pela Airbnb que é sinónimo de uma hospitalidade excecional. 
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Os parâmetros avaliados e considerados para a atribuição do selo Super-anfitrião são os 

seguintes: a classificação geral da estadia que compreende a limpeza, a comunicação, o check-

in, a precisão do anúncio, a localização e finalmente a qualidade-preço; a procura do mercado 

e receber pelo menos 10 estadias no último ano ou 100 noites em pelo menos 3 estadias 

concluídas; comportamento fiável através da ausência de cancelamentos de reservas e 

prontidão na resposta aos pedidos de reserva em menos de 24 horas (Roelofsen et al., 2018). 

 

Liang et al. (2017) estudaram a importância do sistema de selos no desempenho dos AL e 

concluem que o selo Super-anfitrião influencia o volume positivo de comentários com altas 

pontuações por parte dos hóspedes, potencia um maior número de reservas e, por fim, os 

hóspedes sentem maior disponibilidade em pagar um valor mais alto para se alojarem nos 

espaços deste tipo de anfitriões. Gunter (2018) destaca os benefícios na obtenção do selo mais 

prestigiante da Airbnb: apoio prioritário da Airbnb, emblema no perfil, filtro de pesquisa 

exclusivo para esta categoria de anfitrião, acesso a serviços e eventos exclusivos da empresa, 

prémio de 100 dólares ou uma sessão fotográfica profissional gratuita (um ano contínuo com 

o emblema de Super-anfitrião. Por outro lado, garante um número elevado de reservas e 

receitas.  

 
Em 2017, uma nova ferramenta é criada para facilitar o check-in nos AL, são as instruções de 

check-in que podem inclusivamente ser consultadas pelo hóspede, mesmo quando não tenham 

dados móveis disponíveis (website Airbnb). A propósito disto, as primeiras opções que 

aparecem como método de check-in são as que estão associadas à profissionalização do 

serviço, isto é, métodos que estão disponíveis 24h/dia, a destacar: fechadura inteligente, teclado 

numérico, cofre e funcionários do edifício. A última opção é a receção presencial pelo anfitrião. 

Desta forma, é explícito depreender que a Airbnb pretende automatizar ao máximo todas as 

operações do anfitrião. 

 

Na plataforma da Airbnb tem também à disposição dos anfitriões um conjunto de ferramentas 

de hospedagem profissional que incluem a página de anúncios, o multicalendário, imposto 

sobre ocupação, página de marketing profissional, conjuntos de regras, tarifas padrão, equipas 

e tarefas. Além disso, estão publicados 36 artigos sobre hospedagem profissional, no Centro 

de Recursos, em que se destacam os artigos que descrevem as histórias de sucesso dos anfitriões 

profissionais. Essas histórias de êxito estão vinculadas às funcionalidades que a Airbnb 

disponibiliza a todos os anfitriões, nomeadamente o painel de desempenho de hospedagem, as 
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ferramentas de preços automáticos, a sincronização de calendários com outras plataformas, as 

equipas. Esses novos recursos permitem que os anfitriões consigam obter mais receitas, maior 

ocupação ao longo do ano, facilidade nas operações e uma maior disponibilidade do anfitrião 

para oferecer uma melhor estadia ao hóspede.  

 

Este processo de mudanças na plataforma tem sido realizado gradualmente sem que fosse 

identificado qualquer tipo de mudança de rutura e que causasse uma reação negativa aos 

anfitriões. As ferramentas da Airbnb ajudam efetivamente os anfitriões que pretendem 

profissionalizar-se, porém os anfitriões amadores sentem-se cada vez mais dependentes da 

plataforma, pois muito frequentemente é o seu único canal de distribuição e vêem-se obrigados 

a aceitar as novas regras impostas pela plataforma. Segundo um artigo de Gale (2017) a respeito 

da monopolização das plataformas intermediárias de reservas de curta duração, o autor 

verificou que estas estão a realizar uma transição para o modelo de negócio da indústria 

hoteleira, o que faz com que os proprietários percam o controlo sobre a experiência do hóspede 

e percam receitas em consequência do aumento de danos nas propriedades.  

 

5.1.2. Novos segmentos: do colchão ao luxo 
 

O conceito inicial emanou do aluguer de um colchão no apartamento dos fundadores da Airbnb, 

em 2007. A partir de 2009, a empresa expandiu os tipos de espaço disponíveis na plataforma, 

a saber: casa inteira, apartamentos e casas de férias. Este momento é o ponto de reviravolta da 

essência da Airbnb, em que permite o arrendamento de um espaço inteiro o que traduz a 

comercialização do serviço de alojamento sem a presença e companhia do anfitrião. No 

momento atual, os anfitriões podem anunciar um espaço inteiro, seja apartamento ou moradia, 

um quarto privado, um quarto de hotel, seja num hotel boutique, hostel ou similar e, por último, 

um quarto partilhado. 

 

As empresas multinacionais, como a Airbnb, que possuem um vasto leque de clientes, 

necessitam de possuir vários produtos para garantir que todos os seus utilizadores sejam 

atendidos. Desta forma, a segmentação de mercado assevera-se elementar para a 

implementação de estratégias com a finalidade de dar resposta aos distintos perfis e 

comportamentos de consumo do seu público-alvo. Logo, a Airbnb desenvolveu uma série de 

mudanças na plataforma que tem como propósito facilitar a pesquisa dos hóspedes em 
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encontrar um imóvel que combine com o seu perfil. Aproveitando a reputação mundial da 

empresa, a Airbnb elaborou uma estratégia de diferenciação de produtos para cada segmento 

de mercado, o que revela características únicas do produto, com o sentido de atrair clientes 

dentro de um segmento de mercado. Os segmentos vigentes são: Business Travel Ready ou 

Airbnb Work, Airbnb Plus, Airbnb Luxe e Hoteltonight. 

 

Em 2015, a Airbnb lançou um programa para viagens de negócios, um programa específico 

para alojamentos inteiros que obedeçam a determinados critérios, entre os quais Wi-Fi, receção 

disponível 24 horas, espaço de trabalho exclusivo, cabides, ferro de engomar, secador de cabelo 

e shampoo.  Os potenciais hóspedes têm um filtro exclusivo no motor de busca “A viajar a 

trabalho?”. Os anfitriões devem ter uma pontuação superior a 4.8, portanto significa que é 

imprescindível terem o selo de Super-anfitriões. A Airbnb viu o turismo corporativo como um 

nicho de mercado com grande potencialidade para esse público-alvo que integra colaboradores 

empresariais discretos, e que pagam mais por um serviço mais profissional e personalizado. 

Todavia, a pandemia afetou profundamente o setor turístico, em particular o segmento do 

turismo de negócios. Por este motivo, esta tendência próspera no passado poderá ter a sua 

viabilidade comprometida no futuro.  

  

Em 2018 surgiu um novo segmento, o Airbnb Plus. Este programa tem um emblema próprio e 

a seleção da Airbnb passa por uma triagem de alojamentos cuidados e da mais alta qualidade, 

na qual os anfitriões devem estar certificados com o selo de Super-anfitriões. É a empresa que 

convida os anfitriões a integrarem esse segmento e os alojamentos são verificados in loco para 

afiançar a qualidade e design. 

 

A maioria dos anfitriões paga uma taxa de serviço de 3%, porém os anfitriões da Airbnb Plus 

pagam uma taxa superior, na ordem de 14% para receberem uma maior visibilidade no motor 

de busca da plataforma e daí advir uma maior probabilidade de reservas, No momento do 

lançamento deste novo programa, os anfitriões profissionais reagiram positivamente ao convite 

da Airbnb para fazerem parte desta comunidade exclusiva. Com o passar do tempo, as 

primeiras dezenas de anúncios com o distintivo Airbnb Plus rapidamente passaram para 

centenas de anúncios a disporem do logotipo, deste modo os pioneiros perderam o destaque 

que receberam inicialmente. Este programa é efetivamente uma estratégia para a Airbnb 

profissionalizar o seu serviço à conta do anfitrião que é obrigado a pagar uma comissão mais 

alta para ganhar expressão entre milhares de anúncios num destino turístico. 
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Não se detetam discrepâncias relevantes entre o selo Super-anfitrião e o selo Plus na 

plataforma. Ambos têm um filtro específico no motor de busca, reconhecem anfitriões 

excecionais e hospitalidade fenomenal. A maior diferença entre eles reside, eventualmente, na 

qualidade dos alojamentos do programa Plus, visto que estão melhor equipados e garantem 

uma excelente manutenção. Contudo, supõe-se que os alojamentos de um Super-anfitrião 

tenham essas mesmas caraterísticas e, por conseguinte, são qualificados com avaliações acima 

da média. Em suma, o anfitrião sujeita-se a uma taxa de comissão mais alta em troca de maior 

visibilidade na plataforma. 

 

Em 2019, a Airbnb aumenta o seu target e posiciona-se novamente num segmento diferente de 

mercado de alojamento turístico, a Airbnb Luxe. O objetivo é atender às necessidades dos 

turistas tendo em conta a segmentação socioeconómica dos consumidores (Bigné, Gnoth & 

Andreu, 2007). Este segmento reúne as “casas mais extraordinárias do mundo com os padrões 

de serviço mais elevados, concebidos por especialistas, com comodidades e serviços topo de 

gama” (Airbnb, 2019). É incontornável a presença de anfitriões altamente profissionalizados e 

especializados com investimentos de grande dimensão para cumprir com os altos padrões de 

qualidade da gama de serviços canalizado por este segmento de mercado. 

 

Em abril de 2019, a Airbnb adquiriu a HotelTonight, uma plataforma especializada em reservas 

de última hora para quartos em hotéis independentes. Desta forma, a Airbnb entra finalmente 

no ramo da hotelaria, embora operando de forma separada e independente.  Consolida, assim, 

a sua posição no mercado do alojamento turístico ao oferecer uma seleção mais completa e 

profissional.  

 

Segundo Adamiak (2019), a Airbnb comercializa uma ampla gama de serviços comerciais, 

através da qual os anfitriões utilizam como um canal de distribuição. É expectável assim que 

as empresas gestoras de AL aproveitem a montra mundial da Airbnb como forma de divulgação 

da sua empresa.  

 

5.1.3. Novos serviços: experiências e experiências online 
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É inegável a forte visão estratégica da Airbnb, bem como a sua rápida adaptação às novas 

tendências de mercado e aos novos padrões de consumo. Para além do alojamento turístico, a 

empresa norte-americana alargou os seus horizontes e tomou a decisão estratégica de investir 

em roteiros e experiências de viagem, por exemplo: tour gastronómico em Lisboa, como 

aprender a fazer sushi ou participar numa cerimónia de chá em Tóquio, aulas de arte, sessões 

fotográficas, caminhadas pela natureza, atividades desportivas, entre outras. Para responder às 

restrições das viagens de turismo impostas pela pandemia, assim como uma procura acelerada 

de atividades de lazer num período de confinamento obrigatório aplicado por todo o mundo, a 

Airbnb adaptou o seu serviço de experiências para um formato digital, criando as experiências 

online em abril de 2020.  

5.1.4. Algoritmo 
 

O algoritmo da Airbnb responde a um conjunto específico de critérios (por exemplo: datas, 

local, tipo de propriedade, etc.) que é definido pelos hóspedes. Com base nesses critérios, o 

algoritmo analisa os dados existentes na oferta da Airbnb e no desempenho dos anfitriões para 

identificar as melhores opções disponíveis (Minca & Roelofsen, 2019). 

 

A Airbnb depende incontestavelmente do excelente desempenho dos seus anfitriões e para 

cimentar o seu prestígio e valor social, a empresa desenvolveu um padrão específico de 

anfitrião que é reconhecido pelas recompensas algorítmicas (Saturnino & Sousa, 2019). 

 

Um dos fatores que impulsiona o destaque de um anúncio na plataforma é a ativação da 

“Reserva instantânea” (Minca & Roelofsen, 2019). Este fator distingue os anfitriões 

profissionais dos anfitriões amadores. Por exemplo, os anfitriões que utilizam a Airbnb numa 

perspetiva de economia de partilha protestam contra esta funcionalidade, visto que é o seu 

espaço íntimo que está a ser mercantilizado e, por isso, pretendem selecionar de antemão as 

pessoas com quem querem partilhar os seus espaços privados. Por outro lado, esta possibilidade 

de escolha do hóspede pode gerar conflitos na política de não discriminação concebida pela 

Airbnb. Existe claramente um conflito de interesses entre os anfitriões de partilha de lar e as 

ferramentas profissionais disponibilizadas pela Airbnb. 

 

A Airbnb explica no seu site a forma como os anfitriões influenciam a visibilidade do seu 

anúncio nos resultados de pesquisa. Das recomendações sugeridas pela empresa, destacam-se 
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as seguintes: os anfitriões devem disponibilizar o anúncio a tempo inteiro, devem ser flexíveis, 

devem manter os preços baixos uma vez que o preço é um dos filtros mais utilizados no motor 

da pesquisa, devem tornar o anúncio mais atrativo através de fotos profissionais, de descrições 

detalhadas e devem adicionar o máximo de comodidades possível no anúncio. A classificação 

do anúncio também é influenciada pelo desempenho do anfitrião, considerando os padrões do 

selo de Super-anfitrião (número de cancelamentos, tempo de resposta, avaliações e comentários 

de um anúncio).   

 

Minca & Roelofsen (2019) desmistificam o cenário imaginário criado pela Airbnb em torno de 

elementos como a vida, o lar, a hospitalidade e alerta para o facto de que estes elementos sociais 

são efetivamente quantificados e hierarquizados consoante os algoritmos estabelecidos pela 

empresa.  

 

Em determinados casos, a Airbnb pode aplicar uma suspensão temporária ou uma penalização 

monetária em caso de cancelamento de reservas, desativar temporariamente contas em caso, 

por exemplo, de falta de informação prestada pelo anfitrião, recusa de três reservas 

consecutivas ou, em situações mais graves, excluir utilizadores por violação das regras da 

plataforma. A empresa decide, por conseguinte, quem faz parte ou não da sua comunidade e 

considera dois cenários: inclusão/exclusão e visibilidade/invisibilidade. “Neste sentido, a 

comunidade é gerida como uma verdadeira tecnologia biopolítica” (Roelofsen & Minca, 2018). 

 

Outro critério que contribui para que um anúncio sobressaia no catálogo da Airbnb é não exigir 

um número mínimo de dias de reserva e permitir reservas para o próprio dia. Por outras 

palavras, é um indicador adicional de que a Airbnb está a encorajar a profissionalização dos 

seus anfitriões. Um anfitrião que não faça da Airbnb profissão não vai deixar de aplicar um 

mínimo de noites como forma de evitar os custos derivados das deslocações, limpeza do AL e 

todas as tarefas burocráticas envolvidas na gestão legal do AL. Em contrapartida, um gestor de 

vários imóveis com serviço de limpeza terá flexibilidade suficiente para aplicar a duração de 

uma reserva por uma noite, tal como acontece nos hotéis. 

 

Relativamente às sugestões da Guesty (2019) para que um AL obtenha expressividade no meio 

da forte concorrência no meio da Airbnb são: simplificar as reservas, ou seja, moderar as regras 

e restrições de acesso ao imóvel; permitir um check-in automático com o fim de facilitar a 
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entrada dos hóspedes independentemente da hora de chegada tardia; conceder descontos para 

reservas de longa duração e possibilitar uma rápida rotatividade entre reservas.  

 

Em resposta às exigências impostas pela Airbnb, surgiram um conjunto de empresas 

especializadas em fornecer serviços para os anfitriões, integrando uma gestão total ou parcial, 

compreendendo tarefas que vão desde a gestão das reservas, serviço de limpeza, otimização de 

preços à gestão completa do anúncio, contribuindo para o crescimento da profissionalização 

no setor do AL (Strabrowski, 2017). 

 

5.1.5. Conclusão do capítulo 5.1. 
 
No seguimento da análise da evolução da Airbnb neste capítulo, conclui-se que a empresa tem 

investido e expandido a sua oferta no universo das viagens. Deste modo, alargou os segmentos 

disponíveis para alcançar um leque mais ampliado de clientes, desenhou novas funcionalidades 

na plataforma com o propósito de agilizar as operações de reservas e criou novos serviços para 

aumentar a sua posição no mercado turístico. O algoritmo da Airbnb destaca as propriedades 

que serão exibidas aos clientes tendo em conta os filtros selecionados pelo hóspede. Assim, 

todos os critérios para destacar um anúncio pela inteligência artificial da Airbnb impulsionam 

uma atividade com máxima qualidade e, por conseguinte, profissionalizada. Os anfitriões 

sentem uma forte pressão para cumprir todas as normas estabelecidas pela Airbnb, assim como 

para configurar os diversos recursos criados pela empresa de forma a que os seus anúncios 

estejam visíveis nas primeiras posições. Naturalmente, a Airbnb pretende englobar todo o tipo 

de anfitriões, sejam eles homesharers ou empresas multinacionais, que incrementem as 

reservas e as receitas da empresa. Com isto, torna-se evidente que a configuração inicial deste 

tipo de negócio está a sofrer uma transformação drástica estrutural devido ao interesse 

acentuado de empresas de gestão de enorme dimensão que procuram providenciar o apoio 

necessário aos anfitriões individuais que não dominam as regras impostas pela plataforma, bem 

como o interesse de grandes grupos hoteleiros pelo setor que já detêm o know-how da indústria 

hoteleira. 

 

Posto isto e respondendo ao objetivo número um do presente trabalho, em que se pretende 

aferir se a implementação de novos serviços e funcionalidades conduzem à especialização geral 

do mercado do AL, a resposta é afirmativa. Cabe acrescentar, no entanto, que essa 
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especialização do anfitrião é facultativa no sentido em que os titulares de AL podem ou não 

aderir ou configurar os instrumentos disponibilizados pela empresa. No caso de não adesão às 

várias ferramentas concebidas pela Airbnb, o anfitrião terá repercussões na visibilidade do seu 

anúncio na plataforma, contudo não deixará de receber reservas. Resumindo, a Airbnb estimula 

indiretamente a profissionalização dos anfitriões e do próprio mercado de AL. 
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5.2. Legislação do AL 
 
Neste capitulo será realizado uma análise de conteúdo resumida e pormenorizada da evolução 

da legislação relativa ao AL com o intuito de responder ao segundo objetivo proposto em que 

se pretende investigar a influência da legislação portuguesa na promoção do processo da 

profissionalização do setor de AL. Destaca-se unicamente a legislação relativa à modalidade 

de apartamentos, visto que é um dos objetos de estudo deste trabalho e por ser a modalidade 

mais utilizada na cidade de Lisboa. 

 

5.2.1. Evolução da legislação portuguesa aplicável ao AL 
 
Décadas antes do nascimento da Airbnb, o arrendamento turístico de curta duração não 

representava de todo um conceito novo nas zonas costeiras do nosso país. Neste contexto, os 

anúncios de arrendamento semanal ou quinzenal, com especial incidência nos meses de verão, 

proliferavam nos jornais. Além disso, não existiam campanhas de marketing, o passa-a-palavra 

entre amigos e familiares era a estratégia de comunicação mais eficiente outrora. Também nas 

próprias povoações do litoral era comum verem-se cartazes em vários idiomas a anunciar 

quartos disponíveis para arrendamento: “room, chambre, zimmer, habitaciones”. Em resposta 

a esta tendência de mercado, o legislador optou por redigir o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 

março, em 2008, para regular juridicamente a exploração dos empreendimentos turísticos. 

Entre 79 artigos que compõe o Decreto-Lei, um deles refere-se especificamente ao AL 

definindo-o como: 

 “estabelecimentos de alojamento local as moradias, apartamentos e estabelecimentos 

 de hospedagem que, dispondo de autorização de utilização, prestem serviços de 

 alojamento temporário, mediante remuneração, mas não reúnam os requisitos para 

 serem considerados empreendimentos turísticos.”  

 

Os AL devem igualmente cumprir com as regras de segurança e higiene, assim como devem 

estar registados na câmara municipal da área onde está inserido o AL. Segundo este Decreto-

Lei, três modalidades de estabelecimentos de AL foram previstas: as moradias, apartamentos 

e estabelecimentos de hospedagem. Os quartos, que saíam do âmbito dos estabelecimentos de 

hospedagem ou hostel, não foram regulamentados, pelo que os anfitriões de partilha do lar 

puderam prosseguir a sua atividade na economia informal. 
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Regular as atividades de AL não são apenas importantes para certificar uma concorrência justa 

no mercado, mas também são uma forma de facilitar o acesso dos pequenos empresários ao 

modelo de negócio (Alrawadieh & Alrawadieh, 2018). Em Portugal, o motivo principal para a 

regulamentação da atividade foi precisamente combater a evasão fiscal.  

 

Passados seis anos desde a publicação do decreto-Lei n.º 39/2008, e com o aparecimento da 

Airbnb em Portugal no ano de 2009 que alcançou ao longo do tempo um crescimento 

expressivo na esfera do arrendamento de curta duração, a pressão da opinião pública conduziu 

à redação de um regime jurídico próprio aplicável ao AL com o decreto-Lei n.º 128/2014, de 

29 de agosto. As modalidades estabelecidas em 2008 não sofreram alterações neste decreto-

Lei. O exercício da exploração de AL poderia ser realizado tanto por pessoa singular ou ENI, 

como por pessoa coletiva, isto é, por empresas. 

 

De uma forma geral e tal como se encontra plasmado no decreto-lei de 2014, este veio ratificar 

as especificidades legais inerentes à atividade do AL. Entre elas, destacam-se: 

 

 ► Mera comunicação prévia à Câmara Municipal competente através de um formulário 

de registo (Anexo B). Todas as informações devem estar afiguradas nesse documento, 

nomeadamente do declarante e titular de exploração, assim como do imóvel a ser registado. 

Além disso, o titular deve declarar um termo de responsabilidade em que afirma que o imóvel 

está em conformidade com as regulamentações vigentes. Com vista à obtenção de um número 

de registo nacional de AL, o titular deve anexar igualmente uma cópia da declaração de início 

de atividade obtida na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), assim como uma cópia da 

caderneta predial urbana do imóvel em questão. 

 

 ►Não é permitida a atividade de AL de mais de nove estabelecimentos, por edifício, 

pelo mesmo proprietário ou titular de exploração e cada estabelecimento poderá ter uma 

capacidade de, no máximo, nove quartos e 30 hóspedes. Porém, se não atingir os 75% do 

edifício, poderá o titular explorar mais de nove apartamentos. 

 

 ►Os estabelecimentos devem obedecer a determinadas condições de higiene, limpeza, 

de segurança, e estarem dotados de infraestruturas adequadas (ligações às redes de esgotos e 

saneamento assim como à rede de água pública). 

 



65 
 

 ► No que respeita às condições de segurança, é obrigatório a existência de extintor, 

manta de incêndio, kit de primeiros socorros e o número nacional de emergência (112) em local 

visível. 

 

 ► Estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações nos 

estabelecimentos de AL. 

 

O decreto-lei n.º 63/2015, de 23 de abril produziu a primeira alteração da legislação de 2014 e 

pormenorizou alguns pontos do regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de AL. 

 

Desde a criação da figura do AL no enquadramento legal nacional, foram registados cerca de 

9.000 estabelecimentos na cidade de Lisboa até meados de 2018. Ora, este acréscimo 

significativo de novos pedidos de registos de AL compeliu, mais uma vez, a uma intervenção 

do legislador que redigiu a lei n.º 62/2018, de 22 de agosto. Houve vários aditamentos 

inovadores nesta lei, a saber: 

 

 ► Nova modalidade de estabelecimentos de AL: os quartos. É permitido a exploração 

na residência fiscal do titular até o máximo de três unidades.  

 

 ►Ao contrário da regulamentação de 2014, o registo de estabelecimentos de AL é 

efetuado através de uma comunicação prévia com prazo dirigida ao Presidente da Câmara 

Municipal competente e poderá ser sujeita à oposição num prazo de 10 dias para todas as 

modalidades com exceção dos hostels que têm um prazo de 20 dias. 

 

 ► Existe, a partir de 2018, a possibilidade de oposição à exploração de um imóvel 

como AL por parte dos condomínios em caso de episódios reiterados e comprovados que 

perturbem a normal utilização do prédio e o descanso dos residentes. Após transmissão da 

decisão da Assembleia de condóminos ao Presidente da Câmara Municipal, este tomará uma 

deliberação, após audição de defesa do titular da exploração do AL, em cancelar ou não o 

respetivo registo. 

 

 ►Zonas de contenção em determinadas áreas com presença excessiva de 

estabelecimentos de AL. Para determinar, delimitar e regulamentar estas zonas, foram 

atribuídas novas competências e poderes às autarquias locais. Somente as duas maiores cidades 
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portuguesas decidiram implementar as zonas de contenção, Lisboa e Porto. As zonas de 

contenção são determinadas quando atingem mais de 20% entre o rácio de AL e a habitação 

disponível. 

 

No espaço de dois anos, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) implementou as zonas de 

contenção absoluta no Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria, na Colina de 

Santana, Baixa, Eixos Av. da Liberdade, Av. da República e Av. Almirante Reis. Isto significa 

que novos registos de estabelecimentos de AL estão proibidos. O Bairro das Colónias e a Graça 

foram consideradas zonas de contenção relativa, o que implica que será possível o registo de 

novos AL no caso de aduzir uma das três exceções possíveis. A título de curiosidade, a Câmara 

Municipal do Porto, que tinha instituído apenas duas zonas de contenção absoluta, reverteu a 

decisão de prosseguir com a proibição no centro histórico como resposta à forte crise que o 

setor do AL enfrenta atualmente por força do coronavírus.  

 

De acordo com uma notícia de Antunes (2019) no semanário Expresso, durante o período de 

consulta pública do novo regulamento da CML, a Airbnb propôs à CML que fossem excluídas 

as famílias locais que disponibilizam quartos nas suas casas nas áreas de contenção, e que 

fossem apenas considerados, neste regulamento, os negócios organizados, “uma vez que as 

novas regras propostas para as áreas de contenção não distinguem adequadamente os 

profissionais de quem partilha casa (quartos), prejudicando as famílias locais”. A empresa 

sustentou, ainda que “os quartos são residências principais nestas unidades e, por isso, não há 

substituição de população nem um problema de ausência de autenticidade”. A posição da 

Airbnb defende a partilha de casa: "não podemos comparar uma atividade de partilha de casa 

com a atividade de investidores que têm o AL como principal atividade profissional ou de fonte 

de rendimento. Devido a esta falta de diferenciação, todos os que partilham casa registaram a 

sua unidade de AL nas mesmas modalidades de um investidor". A empresa frisou, ainda, que 

"dialoga continuamente com as autoridades locais para garantir que os hóspedes e os anfitriões 

na plataforma Airbnb continuam a beneficiar as comunidades locais, enquanto crescem de 

forma responsável e sustentável". 

 

Todavia, existe a exceção à regra e o pedido excecional de novos registos em zonas de 

contenção absoluta será exequível se acomodar determinadas disposições, especificamente se 

o prédio seja considerado devoluto e inexistir contratos de arrendamentos associados ao imóvel 

nos últimos cinco anos. Esta exceção revela que somente os grandes investidores imobiliários 
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poderão reabilitar prédios devolutos na cidade de Lisboa, e colocá-los no mercado do 

arrendamento turístico de curta duração. Segundo um artigo de Rito (2020) no semanário 

Expresso, a cidade conta com cerca de 3.000 edifícios devolutos. 

 

Os registos de imóveis localizados nas zonas de contenção passam a ser pessoais e 

intransmissíveis.  

 

 ►Obrigatoriedade de disponibilizar um livro de informações sobre o funcionamento 

do estabelecimento, na língua portuguesa e inglesa, e em mais duas línguas estrangeiras. Esse 

livro deve incluir informações sobre o lixo, funcionamento dos aparelhos eletrodomésticos, 

ruído e o contacto telefónico do titular da exploração, assim como as regras do condomínio 

quando este existir. 

 

 ► Nas modalidades de apartamentos, é obrigatória a afixação de uma placa 

identificativa junto à entrada do estabelecimento. 

 

 ► O legislador contemplou um novo requisito à exploração de AL: obrigatoriedade de 

celebrar um seguro de responsabilidade civil para cobrir os danos dos hóspedes nas zonas 

comuns do edifício, assim como todos os danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes da 

prestação de serviços de alojamento turístico. 

 

 ► Os titulares podem vir a ser obrigados a pagar um montante adicional pelas despesas 

decorrentes da utilização das zonas comuns do edifício, até um limite de 30% do valor anual 

da quota de condomínio.  

 

As leis n.º 71/2018, de 31 de dezembro e n.º 2/2020, de 31 de março são leis que aprovaram os 

orçamentos de Estado de 2019 e 2020 respetivamente, e vieram introduzir algumas alterações 

no exercício da atividade de AL. Por exemplo, na lei de 2018 foi instituído o capital mínimo 

do seguro de responsabilidade civil no valor de 75000€. Relativamente à lei de 2020, foi 

estipulado um agravamento do coeficiente da matéria coletável em 0,5% aos rendimentos da 

exploração de estabelecimentos de AL que estão localizados em zona de contenção, ao passo 

que todos os outros AL têm um coeficiente de 0,35%. É de interesse salientar que o diferencial 

entre os dois coeficientes é transferido para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

com vista a reabilitar o edificado público para fins habitacionais e promover a oferta pública 
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de habitação a preços acessíveis. As carências habitacionais em Portugal são inequívocas, e 

conjugadas com a falta de vontade política para resolver um dos direitos consagrados na 

Constituição portuguesa, ao longo de vários governos, juntamente com a pressão turística 

sentida na última década, levaram a uma crise da habitação nunca antes vista no nosso país, 

especialmente nas grandes cidades. Ora, o governo atual considera que devem ser os titulares 

de alojamentos, sejam eles profissionais ou não-profissionais, nas zonas de contenção a 

contribuir, em maior proporção, para uma melhor e eficiente política habitacional com os 

rendimentos auferidos na atividade exercida em AL.  

 

A portaria n.º 262/2020, publicada a 6 de novembro de 2020, vem estipular requisitos 

adicionais de funcionamento em prol do desenvolvimento, da inovação, da competitividade e 

da qualidade do segmento turístico. Os estabelecimentos de AL devem assegurar um serviço 

de receção e de informação, presencial ou digital, devem garantir serviço de limpeza e muda 

de roupas e toalhas uma vez por semana, quando a reserva é superior a sete dias, devem 

igualmente recolher os dados pessoais dos hóspedes e transmiti-los ao Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras. Os imóveis devem obedecer às especificidades no que toca às instalações 

sanitárias, dimensões dos quartos, dimensão das placas identificativas de AL e regras de 

segurança contra riscos de incêndio. Os AL devem inclusivamente favorecer práticas de 

sustentabilidade ambiental. 

 

Por fim, a lei n.º 75-B/2020 que promulga o orçamento de estado para 2021 introduz uma 

modificação sobre as mais-valias da categoria B, há muito aguardada por muitos anfitriões de 

AL que se sentiam enclausurados num sistema por eles considerado injusto. Muitos 

proprietários desconheciam o facto de que ao abrir atividade económica no arrendamento 

turístico de curta duração e, por conseguinte, ao registarem um determinado imóvel, este estaria 

a ser transferido da esfera particular para a atividade empresarial e profissional, e em caso de 

venda e desafetação do AL seriam tributados duplamente em mais-valias na categoria G e B, 

em caso de valorização do imóvel.  

 

Na categoria B, os sujeitos passivos eram tributados sobre 95% da diferença entre o valor do 

mercado no momento da afetação do imóvel e o valor do mercado no momento em que ocorre 

a desafetação. A simples desafetação de um imóvel que estava afeto ao exercício de uma 

atividade profissional ou empresarial para o património particular do empresário ou 

proprietário, ou o cancelamento de um registo de AL, levava à tributação desse diferencial. 
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Neste contexto, esta lei veio revogar essa disposição de não tributação nestes dois casos 

específicos. Todavia, quem pretender vender o imóvel sem ter decorrido os três anos desde a 

desafetação será penalizado com a aplicação de mais-valias da categoria B. 

 

Esta medida irá certamente promover o cancelamento de inúmeros AL, cujos proprietários não 

desafetavam os imóveis para evitarem a penalização a nível fiscal, e possivelmente muitos 

imóveis entrarão novamente no mercado de arrendamento tradicional. 

 

Conforme um documento de trabalho da European Commision (2016) a respeito da agenda 

europeia para a economia colaborativa, vários países regulamentaram e estabeleceram uma 

distinção entre serviços profissionais e serviços amadores ocasionais. Uma das medidas 

implementadas foi a imposição de um determinado número mínimo de dias sem estar sujeito a 

requerimentos ou licenças de autorização. Curiosamente, Portugal considera que todos os 

sujeitos que queiram iniciar atividade de AL, independentemente da frequência da atividade, 

devem primeiramente abrir atividade no serviço de Finanças. Logo, a complexidade que nasceu 

com esta regulamentação do AL a nível fiscal, legal e burocrático conduziu à profissionalização 

da atividade com a multiplicação de empresas especializadas no ramo do arrendamento 

turístico. Embora a CE observe a atualização dos quadros legislativos de vários Estados-

membros para facilitar o desenvolvimento da atividade do AL, parece claro que Portugal 

complexificou a atividade e inclusivamente agravou a tributação em zonas de contenção com 

vista a apaziguar a animosidade do eventual lesado lobby hoteleiro e das populações locais. 

Com a observância de tantas disposições legais em tão curto espaço de tempo, é irrefutável que 

o investimento particular nesta atividade é desinteressante tal o enredamento criado à volta da 

figura do AL. Parece igualmente inquestionável uma certa intromissão do Estado nas condições 

de funcionamento dos AL, designadamente com a última portaria de 2020.  

 

De acordo com Saturnino & Sousa (2019) a lei privilegia a profissionalização da atividade de 

arrendamento turístico a vários níveis, sobretudo para aqueles que exploram à escala 

doméstica, ou seja, no âmbito da economia da partilha. 

 
Outro ponto que gera alguma confusão no momento de efetuar um registo AL é o que está 

exposto no site da Airbnb: 
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“Quem precisa se registrar? 

Todos os estabelecimentos do tipo Alojamento Local devem ser registrados. Os 

estabelecimentos do tipo Alojamento Local são todos aqueles que fornecem serviços de 

acomodação temporária a turistas mediante pagamento, em uma das seguintes formas: 

(i) casas; (ii) apartamentos; (iii) alojamentos (incluindo albergues e dormitórios). 

Além disso, o regime de Alojamento Local pressupõe que existe um Alojamento Local 

quando um prédio ou uma fração dele é apresentado, disponibilizado ou sujeito a 

qualquer intermediação como acomodação destinada a turistas ou aluguel de curta 

duração, particularmente em sites ou agências de viagens; ou quando está mobiliado e 

equipado e oferece serviços complementares, como limpeza ou recepção, por períodos 

inferiores a 30 dias — contudo, essa presunção pode ser refutada mediante prova de 

existência de um contrato de arrendamento urbano devidamente registrado junto às 

autoridades fiscais.” (Central de Ajuda - como hospedar, Airbnb) 

 
É comum ver imóveis anunciados na plataforma da Airbnb com a menção de isenção de 

número de licença, conforme a imagem 1 abaixo:  

 
Imagem 1 - Isenção de número de licença na Airbnb 

 

 
Fonte: Airbnb, 2021 

 
 

O artigo 1095º, alínea 3), do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) (Lei 6/2006) 

estipula o seguinte: “O limite mínimo previsto no número anterior não se aplica aos contratos 

para habitação não permanente ou para fins especiais transitórios, designadamente por motivos 

profissionais, de educação e formação ou turísticos, neles exarados.” 

 

De igual modo, o decreto-Lei 128/2014 que regula o AL assume no nº 3 do artigo 4.º: “A 

presunção referida no número anterior pode ser ilidida nos termos gerais de direito, 
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designadamente mediante apresentação de contrato de arrendamento urbano devidamente 

registado nos serviços de finanças.” 

 

Tendo em conta que o arrendamento urbano e o AL são duas figuras jurídicas distintas previstas 

pelos legisladores, ambas podem ser consideradas para o arrendamento de curta duração, 

embora com um enquadramento fiscal diferente.  

 

Ora, muitos anfitriões adotam a estratégia do contrato urbano para AL não estando, dessa 

forma, sujeitos às obrigações legais dos titulares que exploram um AL e contornando 

subtilmente a proibição de atribuição de licenças nas zonas de contenção e o problema das 

mais-valias em caso de desafetação do imóvel para património particular do proprietário ou em 

caso de venda do imóvel. Assim, os rendimentos auferidos no arrendamento de curta duração 

de uma moradia ou apartamento serão tributados à taxa de 28% tal como acontece com os 

contratos de arrendamento de longa duração, prevendo-se um desconto na taxa para 

arrendamentos superiores a dois anos. Embora a carga de tributação seja mais elevada na 

categoria F, é certo que esta estratégia menos apelativa é uma forma possível de transpor as 

restrições atuais impostas ao AL. 

 

Esta é a realidade portuguesa no âmbito da legislação referente à atividade do AL. Segundo 

um estudo comparativo entre os Estados-membros da UE (European Comission, 2018), os 

participantes do mercado de arrendamento de curto prazo estão sujeitos a uma ampla variedade 

de requisitos regulamentares e muitas vezes onerosos, muitas vezes adotados a nível local, que 

podem criar barreiras de acesso ao mercado e tornar mais difícil a prestação de serviços de 

aluguel de curto prazo, em particular para pequenas e médias empresas. De acordo com o 

mesmo estudo, os agentes do mercado de AL estão cada vez mais sujeitos a obrigações 

complexas e fragmentadas, que afetam o funcionamento regular da atividade. Destacam o 

requisito da licença/registo/autorização para desenvolver a atividade, a emissão de proibições 

absolutas de AL, restrições geográficas ou quantitativas. Outra questão que é levantada no 

estudo é a falta de regras para diferenciar os anfitriões ocasionais dos anfitriões profissionais 

que arrendam a tempo inteiro.  

 

Neste sentido, a European Comission (2021) prepara uma iniciativa cujo objetivo principal é 

“facilitar o desenvolvimento de um mercado único responsável, justo e confiável para o AL, 

como parte de um ecossistema turístico equilibrado e sustentável.” 
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5.2.2. Conclusão do capítulo 5.2. 
 
Em conclusão, os vários diplomas publicados para regulamentar a atividade do AL definiram 

os parâmetros mínimos de exploração, segurança e higiene dos imóveis. Por um lado, esta 

regulamentação pretendeu enquadrar uma atividade informal que se encontrava à margem da 

lei e teve como finalidade primordial combater a evasão fiscal. Por outro lado, a legislação 

contribuiu para a profissionalização contínua da qualidade dos serviços prestados pelos 

gestores de AL e serve também para garantir uma maior segurança para os empreendedores. 

Todavia, a incerteza percecionada com as constantes modificações legais e fiscais nos últimos 

anos leva a uma suspensão do desenvolvimento da atividade e gera insegurança no momento 

do investimento.   

 

Na tentativa de responder ao segundo objetivo proposto no início deste estudo, em que se 

pretende verificar se a legislação portuguesa que estabelece o regime jurídico da exploração 

dos estabelecimentos de AL promove o processo da profissionalização deste setor económico, 

inferiu-se que efetivamente a regulamentação influencia diretamente a profissionalização dos 

titulares no negócio do arrendamento mobilado para turistas. Neste caso concreto, os titulares 

de AL são obrigados a cumprir com todas as normas plasmadas na lei e, em caso de 

incumprimento dos requisitos impostos pela lei, incorrem em infrações tributárias, 

contraordenações punidas com multas pesadas e sanções com efeito suspensivo da atividade. 

Desta forma, a falta de competências necessárias para a gestão de AL e de conhecimento 

teórico-prático em algumas áreas da atividade, especialmente no que diz respeito à 

contabilidade e área jurídica, persuade muitos proprietários a passarem a gestão das suas 

propriedades para as empresas profissionais de gestão de AL. 
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5.3. A experiência dos anfitriões individuais 
 
Este estudo tem como objetivo debruçar-se sobre a temática da profissionalização no mercado 

do alojamento turístico na cidade de Lisboa e revelar os motivos que explicam este fenómeno. 

Para isso, procurou-se, numa primeira fase, analisar a eventualidade de a Airbnb e a introdução 

de novas funcionalidades na plataforma (objetivo 1) estão a fomentar um processo de 

profissionalização do setor do arrendamento turístico de curta duração e, numa segunda fase, 

observar a eventual ligação entre a legislação que regulamenta esta atividade e a especialização 

dos atores do AL (objetivo 2).  

 

Dessa forma, este último capítulo empírico serve para apresentar e analisar os dados recolhidos 

por intermédio de entrevistas a microempresários dedicados ao AL na cidade de Lisboa.  

 
Dentre os entrevistados, 11 são proprietários e 2 arrendatários na cidade de Lisboa e exploram 

alojamentos mobilados para turistas na modalidade de quartos e apartamentos. Tentou-se 

procurar o equilíbrio do género dos entrevistados, sendo que sete pessoas são do género 

feminino e seis do género masculino. As faixas etárias variaram entre os 32 e os 68 anos de 

idade e destaca-se que a maioria, oito entrevistados, está na casa dos 40 anos. Todos os 

entrevistados detinham curso superior em diferentes áreas de conhecimento.    

  

As motivações dos anfitriões assumem natureza diversa, uns iniciaram a sua atividade no AL 

de forma esporádica e inesperada, e numa base pontual e sazonal, outros viram uma 

oportunidade de negócio neste nicho de mercado, ou uma forma de complementar o rendimento 

da sua atividade profissional ou mesmo um apoio para pagar as altas rendas de habitação. Três 

participantes ficaram desempregados, outros sentiram as condições de trabalho deteriorarem-

se com a crise económica de 2012, sem horários de saída, sem vida privada, pelo que o AL foi 

visto como uma luz ao fundo do túnel para uma melhor qualidade de vida e como forma de 

criar o seu próprio trabalho.  

 

No género feminino, constata-se que o AL se revelou num efetivo instrumento de emancipação, 

independência económica e de igualdade de género porque permitiu criar novas oportunidades 

de empreendedorismo e autoemprego em áreas que as mulheres dominam, a destacar: no 

atendimento e acolhimento de hóspedes, limpeza, atenção aos pormenores decorativos, entre 

outros. As mulheres entrevistadas relataram espontaneamente, ao contrário dos homens 
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participantes, vários episódios que tiveram com os hóspedes, em que os ajudaram em 

determinadas situações delicadas, incluíram-nos despretensiosamente no seu meio familiar e 

social, foram embaixadoras da cidade e que, no final, muitos hóspedes tornaram-se seus 

amigos. Este facto espelha efetivamente uma excelência na hospitalidade, tratamento e 

disponibilidade.  

 

A generalidade dos anfitriões que participaram nas entrevistas utiliza a Airbnb enquanto 

hóspede, e outros ouviram falar da empresa norte-americana através de conversas com amigos 

ou familiares. 

 

5.3.1. Perceção do fenómeno da profissionalização do AL 
 

Expectavelmente, de uma forma unânime, todos os entrevistados concordaram, sem qualquer 

hesitação, que o mercado de AL está a profissionalizar-se com a presença de empresas 

especializadas na gestão de AL, de investidores na área do imobiliário e de grandes empresas 

que adquirem prédios para convertê-los em AL, algumas delas cadeias hoteleiras. 

 

“Sim, claramente. Havia um grande crescimento deste negócio, enquanto negócio 

familiar ou negócio individual e depois houve um grande surgimento de empresas, sejam 

elas para fazer AL adquirindo o imóvel, como na vertente da gestão.” (Entrevistado (E) 

nº 2, 49 anos, 4 apartamentos (AP)).  

 

Uma das homesharers entrevistadas revela do mesmo modo que houve um desvirtuamento do 

mercado inicial que era maioritariamente composto por partilha de quartos, tal como foi a 

génese da Airbnb. Segundo ela, a profissionalização acontece quando as grandes empresas se 

apercebem que era muito mais fácil e mais barato transformar um edifício em apartamentos 

Airbnb do que fazer um hotel em termos de legislação e de requisitos. Corroborando a 

informação anterior, a Homeharer (HS) nº13 (40 anos) acrescentou que:  

 

“Acima de tudo foi da parte das unidades hoteleiras e similares absorver um fenómeno 

que estava a ser usado contra eles. É um investimento no turismo que tem grandes 

compensações e as pessoas que têm muito dinheiro e muitos apartamentos conseguem 

fazer daqui. Enfim, conseguem tirar muito dinheiro com pouco trabalho. (...) E quem tem 
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capacidade de fazer isso a um nível industrial consegue oferecer uns serviços mínimos 

com valores que acabam por ser bastante competitivos com o meu, não é? Porque eu só 

tenho um quarto da minha casa.” 

 

São vários os testemunhos que confirmam que, no início da atividade no AL, o conhecimento 

dos proprietários neste setor económico era muito escasso, contudo asseguram que o serviço 

prestado em Portugal é mais profissional que em outros países:  

 

“Sim, eu acho que sim. Acho que há muito boa gente com muito conhecimento no AL, 

acho que tem havido um cuidado cada vez maior em ter as coisas certas. Quando eu 

comecei ninguém fazia AL legal, era tudo ilegal e a regulamentação que havia era muito 

antiga, era muito difícil aceder a essa regulamentação, estava muito dispersa, era mesmo 

muito complicado. Quando veio a Troika e que obrigou a haver regulamentação para o 

AL ajudou imenso o AL e ajudou imenso o Governo que passou a ter uma forma de taxar 

aquilo que não era taxado. Mas sim houve uma grande preocupação de melhorar. Se eu 

comparar o AL em PT com outros países por onde já passei é muito mais profissional. 

Sem dúvida que comparando com 2010 para 2020 são anos luz, não há comparação.”, 

aponta o E7 (44 anos, 3AP). 

 

“No início em 2012 ninguém pagava impostos. A minha irmã começou no AL com uma 

herança da mãe. Na grande parte das situações, as pessoas começaram no AL com uma 

casa herdada, ou começaram na sua própria casa.”, HS12 (52 anos). 

 

Contudo, fruto da concorrência que foi crescendo com a proliferação do AL na cidade, os 

proprietários individuais foram forçados a profissionalizarem-se e a diferenciarem-se para 

prestar um serviço de qualidade, como descreve o E6 (41 anos, 1AP): 

 

“Eu sinto que sim (o mercado está profissionalizado). Tem a ver com o facto de haver 

cada vez mais oferta, as pessoas têm que melhorar a qualidade dos serviços e as pessoas 

começam por perceber que as coisas podem funcionar de uma forma mais eficiente. Por 

exemplo, nós quando registámos o apartamento, nós éramos tipo leigos. Aquilo que 

fizemos foi registar no Airbnb e íamos recebendo os hóspedes da Airbnb. Mas 

apercebemo-nos que havia outras plataformas com outro tipo de audiências. Eu nem 

sabia que existiam softwares que permitiam gerir os calendários, os preços e a pessoa 
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acaba por ir descobrindo essas coisas e investigar como essas coisas funcionam. 

Percebemos também que podíamos utilizar uma porta eletrónica que facilita as reservas 

de última hora. Eram coisas que nós não tínhamos noção nenhuma e começámos a 

perceber com a experiência. No início trabalhava-se com uma senhora da limpeza e 

depois apercebemo-nos que era mais fácil trabalhar com uma empresa de limpeza que 

tinha os serviços mais profissionalizados e acaba, por necessidade, a pessoa por perceber 

como pode tornar a operação mais eficiente e acho que tem um pouco a influência o facto 

de em PT o AL ser uma profissão legalizada. A pessoa não pode ter simplesmente um 

imóvel no Airbnb, tem que se registar nas finanças, ou seja, legalizar essa 

profissionalização”. 

 

Por sua vez, os homesharers criticam o facto de estarem vinculados à profissionalização do 

AL, assim como aqueles que têm apenas um anúncio, tal como destaca a HS12 (52 anos).:  

 

“Não devíamos estar no AL, não somos profissionais. Claro que para conseguirmos obter 

o selo de Superhost temos que ser profissionais da Airbnb, mas não é ser profissionais de 

AL, lei. Há de facto grupos muito grandes, mas a maioria cerca de 90% são pessoas com 

apenas um alojamento, que herdaram uma casa e que obrigaram essa pessoa a 

profissionalizar-se só porque não vivem em casa. Mesmo esses acho que não deviam 

estar na mesma categoria de AL”.  

 

Por outro lado, o E8 (33 anos, 3AP) contrapõe: “Não sou menos profissional porque trabalho 

a título individual e estou a gerir três apartamentos, não sou menos profissional como uma 

empresa que gira 20 ou 40 apartamentos.” 

 

Obtiveram-se várias declarações de microempresários que desmontaram a ideia preconcebida 

e errónea de que estes são todos milionários à conta do AL e que a maioria dos proprietários 

tem apenas a gestão de uma a duas casas em AL, como evidencia o E7 (44 anos, 3AP):  

 

“Também há prédios que ficaram vazios para fazerem hotéis, foram vendidos e foram 

convertidos em hotéis. (...) Há uma utilização mista de espaços que foram de habitação e 

que foram convertidos em hotéis, em serviços. Há uma diabolização do AL que começa 

por ser política e depois há ideia de que todas as pessoas que estão no AL são todas ricas 

e não é um facto. São pessoas completamente normais e muitas delas saíram da crise de 
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2010-2012 em Portugal e que perderam os empregos e pegaram em coisas que tinham, 

saíram da cidade e pegaram nas suas casas e meteram no AL ou que herdaram imóveis 

da família. Há muitos profissionais que estão ligados a cadeias de hotéis. A maior parte 

das pessoas que atua no AL não tem mais de 2 ou 3 AL, não são ricos nem milionários e 

alguns deles têm dívidas.” 

 

Durante as entrevistas, uma questão incontornável ao tema do AL assenta na comparação com 

os grupos hoteleiros. Os pequenos anfitriões não ficam indiferentes à injustiça que os 

microempresários enfrentam com as novas regras que definem as zonas de contenção e as 

exceções decretadas aos grandes empresários do imobiliário:  

 

“Não acho justo, porque os hotéis abrem um hotel ao lado e não têm taxas de contenção. 

Continuam a abrir hotéis, está tudo feito, só há exceções para os grandes investidores, 

conseguem abrir AL em prédios inteiros ou hotéis em zonas de contenção. Isso é 

privilegiar os grandes investidores e não os pequeninos, não é? Acho que o mercado está 

um bocado desequilibrado nesse sentido.” (E2, 49 anos, 4AP).  

 

“Se eu comprar um apartamento na Graça amanhã, registar na Câmara para fazer AL, a 

Câmara rejeita o pedido. Se amanhã comprar um prédio todo na Graça, renová-lo todo, 

aí o Estado já permite o AL. Abre uma exceção e podes fazer alojamento local, damos-

te o registo. É para os tubarões capitalistas e significa quem tem dinheiro, passa por cima 

das regras. Isso é uma injustiça!” (E8, 33 anos, 3 AP) 

 

5.3.2. Motivos que explicam o progresso da profissionalização do 
AL 

 

5.3.2.1. Legislação 
 
Um dos motivos mais invocados pelos proprietários para explicar a expansão da 

profissionalização do AL foi a mudança na legislação, como é a opinião da E1 (68 anos, 2AP):  

 

“Eu penso que foi pelo facto de a legislação ser cada vez mais apertada que obriga as 

pessoas a fazerem a tal profissionalização. Eu penso que são poucas as pessoas que fazem 

uma profissionalização facultativa.” 
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“A profissionalização foi muito mais pela parte da legislação porque é tão complicada a 

legislação como a maior parte das coisas em Portugal quando alguma coisa começa a 

fazer dinheiro resolvem legislar até à ponta dos cabelos. É muito complicado e perde-se 

muito tempo em fazer AL legal e a cumprir toda a regulamentação, é por isso que as 

pessoas tiveram que se profissionalizar, é por isso também que há tantas empresas de AL 

porque é preciso tratar do SEF, fazer as declarações à Camara Municipal, é preciso emitir 

as faturas até cinco dias úteis, é uma série de obrigações que fazem com que não possa 

ser um part-time porque se eu me esquecer e se, entretanto, for inspecionado, a multa 

pode ser de 200€. A verdade é essa, quando começaram a aparecer as primeiras multas e 

as pessoas começaram a ver o preço que isso custava, muitas vezes aquela fatura que 

tinha sido passada se calhar nem era de 200€ e tiveram que se profissionalizar, não havia 

outra alternativa. Eu acho que a atitude gera a diferença. Quem entrou no AL no início 

era mesmo para fazer a diferença, a profissionalização veio mais pela legislação.” (E7, 

44 anos, 3AP) 

 

Por outro lado, a legislação do AL veio facilitar os entraves burocráticos na legalização dos 

hotéis. Assim, constata-se que os mercados da hotelaria e AL são muito análogos:  

 

“Sim, o mercado está a profissionalizar-se. E vou explicar uma coisa, muitos colegas 

meus que estavam a legalizar hotéis tinham tantos requisitos para cumprir, por exemplo, 

segurança contra incêndios e decidiram que enquanto não legalizavam como hotéis, 

legalizavam como AL. Há muitos hotéis como AL porque era muito mais fácil para os 

projetistas cumprir esta parte legal de um hotel, mas para conseguir licenciamento e não 

esperarem anos pelas vistorias e conseguirem meter o negócio a render colocam em AL.” 

confidencia a HS12, de 52 anos. 

 

5.3.2.2. Economia, mercado, concorrência 
 

A motivação económica também é considerada uma grande impulsionadora da 

profissionalização do mercado. O aumento da oferta de AL na cidade gerou uma necessidade 

no mercado e criou novas oportunidades de negócio.  
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“Outro motivo é as pessoas acharem que este negócio é o negócio da vida, portanto a 

motivação do dinheiro foi uma grande alavanca para essa profissionalização. Muitas 

empresas viram como uma oportunidade de negócio explorarem os AL de pessoas que 

não tinham tempo para gerir os seus apartamentos, não percebiam nada das leis, das 

obrigações fiscais, etc.” O E8, 33 anos, 3AP expõe que: “São capitalistas, querem ganhar 

dinheiro, não chega o que ganham, querem ganhar mais ainda. É sempre uma questão de 

dinheiro. Não há outra questão.” (E3, 44 anos, 1AP) 

 

Num mercado com mais de 17.000 AL registados oficialmente, é previsível que o AL e todos 

os serviços que giram à sua volta tornem-se num negócio com uma dinâmica muito forte e que, 

por sua vez, leva à criação de empresas com serviços específicos para colmatar as necessidades 

de mercado. Assim garante a HS11, de 41 anos:  

 

“Quanto mais apartamentos existem, quanto mais negócio existe, mais procura também 

de serviços. Há uma necessidade de mercado, qual a necessidade de mercado do AL? As 

pessoas estão a alugar imenso os seus apartamentos e não conseguem tomar conta de 

tudo. Então se há uma necessidade vamos criar uma empresa de limpeza ou uma empresa 

que pode tratar de tudo e pronto a pessoa não precisa de preocupar (...). Foi um 

crescimento imenso. Logo com isso passa a haver uma necessidade no mercado de gerir 

AL, tratamento de hóspedes, limpezas de AL.” 

 

Da mesma opinião é o E6 (41 anos, 1AP) que explica o aumento do mercado:  

 

“A combinação de haver cada vez mais procura em termos de turistas, eu acho que aliado 

ao facto de no início da década as companhias aéreas low-cost começaram a voar para 

Lisboa e a mostrar Portugal. (...). Havendo oportunidades de negócio no AL aumenta o 

número de empresas que trabalham nesse negócio.  

 

Da mesma opinião partilha a HS13 que explica a procura acentuada por apart-hotéis:  

 

“Também há uma procura grande por parte do público, já não tanto por essa experiência 

de estar com alguém em casa de alguém que vive nas cidades, mas as pessoas querem 

um equivalente a um hotel com mais privacidade e com preços mais baixos” 

 



80 
 

A concorrência e competitividade são fatores que exigem a profissionalização dos agentes do 

AL, salienta a E3 (44 anos, 1AP):  

 

“Depois com a forte procura, naturalmente houve uma oferta crescente de AL na cidade. 

Ora, isto é bom para os clientes porque os preços das estadias baixam, mas por outro lado 

os anfitriões vão ter que se profissionalizar por causa da concorrência que cresce.” 

 

“Os fundos começaram a perceber que existia um mercado interessante, ou seja, há 

pessoas que não gostam de se alojar num hotel, porque não querem pagar o preço de um 

hotel, outros querem ter as comodidades de um apartamento. Criou-se um novo estilo de 

alojamento. Como é um negócio que ocupa muito tempo, as empresas de gestão de AL 

vieram à procura desse mercado para colmatar as necessidades dos anfitriões que não 

tinham tempo nem conhecimentos para cumprir prazos, para cumprir as normas 

legislativas e toda a gestão do dia-a-dia que é complexa e custosa.” (E5, de 32 anos, 1AP) 

 

Em suma, o que se pode inferir nesta parte que corresponde à questão de partida do trabalho, é 

que os motivos que despoletaram a profissionalização do setor do AL estão associados na 

realidade a fatores económicos e legislativos.  

 

5.3.3. Externalização de serviços profissionais na gestão de AL 
 

Através das entrevistas, verificou-se que seis dos entrevistados recorrem a serviços de empresas 

de limpeza, lavandaria e engomadoria, outros recorrem pontualmente quando a agenda pessoal 

não lhes permite assegurar esses serviços. Ainda assim, antes de entregar o imóvel ao hóspede, 

os anfitriões procedem a uma supervisão para garantir que a qualidade está assegurada. 

Queixam-se de erros grosseiros porque as empresas de serviços não conseguem acompanhar o 

ritmo dos alojamentos que angariam e cometem falhas graves na prestação de serviços. Além 

disso, denunciam, por exemplo, os preços altos praticados pelos reparadores domésticos no que 

respeita um serviço urgente para AL. 
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5.3.4. Perceção do mercado para os anfitriões individuais e 
profissionais  

 

De um modo geral, os pequenos anfitriões acreditam que há mercado para todo o tipo de 

anfitriões, sejam eles profissionais ou não e não se veem como concorrentes porque trabalham 

normalmente para segmentos diferentes de clientes em que o preço é definido em função da 

qualidade do serviço prestado. É a opinião de E1, 68 anos, 2AP:  

 

“Eu acho que há lugar para todos, só que só vai vingar quem, de facto, oferecer um preço 

e qualidade no serviço. Eu penso que há lugar para todos desde que os pequenos entre 

aspas se marquem pela diferença, porque normalmente aquelas empresas muito grandes 

que põe um prédio todo com AL, aquilo acaba por se transformar quase num hotel. Penso 

que é uma questão de preço e qualidade.” 

 

A E3, 44 anos, 1AP fala das motivações distintas entre os operadores no setor:  

 

“É possível que os anfitriões profissionais consigam mais receitas porque têm pessoas e 

ferramentas especializadas à gestão de AL, em que fazem estudo diário de mercado, 

analisam os preços, fazem correções diárias, enfim o trabalho delas é mesmo esse, obter 

o máximo de rentabilidade possível. Os que estão neste setor de forma mais amadora e 

informal, o objetivo é complementar o rendimento.” 

 

Sob a perspetiva dos homesharers, estes alegam que não há concorrência entre eles e o AL 

porque são serviços completamente diferentes, alega a HS12, de 52 anos:  

 

“Eu acho que os homesharers não fazem concorrência ao AL nem o AL faz concorrência 

aos homesharers. Se a pessoa souber posicionar-se consegue cobrar um valor alto, agora 

se tiver aquele aspeto de profissionalizante não pode cobrar um valor alto. As pessoas 

querem uma coisa mais personalizada, sem ser tudo branco, tudo IKEA com um quadro 

do elétrico de Lisboa. Isso são as pessoas que andam à procura do mais barato. Depois 

há pessoas que vêm à procura do homesharing, querem viver como um local e com um 

local. Vendo no anúncio casa tradicional de uma lisboeta de terceira geração. Acho que 

os homesharers têm muito mais para se diferenciar, para responderem como nicho, têm 

muito mais potencial do que um AL normal e mesmo em termos de preço.” 
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Apenas a HS13 afirma que não há mercado para os dois atores:  

 

“Em 2018, 2019, acho que foi um ano tão grande que deu para todos. Mas acho que se 

continuar neste sentido de ser tudo alojamento local, não. Os particulares profissionais e 

os hotéis vão acabar por absorver porque eu não tenho capacidade de ter as mesmas 

condições e os mesmos valores. E porque também não me interessa ter alguém por 15 

EUR” 

 

5.3.5. Intersecção da regulamentação do AL e profissionalização 
 

Embora muitos dos anfitriões individuais tenham mencionado que a regulamentação estava por 

trás do processo da profissionalização, tentou-se aprofundar mais a vinculação existente entre 

a legislação e os seus impactos no fenómeno da profissionalização. 

 

Quatro dos entrevistados comentaram que a legislação do AL prejudicou o anfitrião individual, 

assim como complexificou a atividade. Um dos entrevistados refere que a legislação tem 

funcionado no sentido inverso de apoiar os pequenos investidores, uma vez que ao colocar 

entraves na contabilidade e gestão de impostos está apenas a beneficiar os grandes grupos.  

 

“Na minha opinião, a legislação tem sido um aliado dos grandes grupos, ou seja, tem 

penalizado o pequeno negócio. O conceito da Airbnb na sua essência era de ajudar o 

pequeno investidor, a economia familiar, a ter um rendimento extra através de um recurso 

que tivesse a mais. É por aí que a Airbnb é uma mais valia para incentivar as pequenas 

unidades, a economia familiar, a dinâmica do bairro, a troca de clientes entre negócios 

nos bairros. A legislação tem incentivado o contrário. A Airbnb tinha como essência de 

ir buscar capitais exteriores para alimentar os bairros, a partir do momento em que 

colocamos grandes grupos, o dinheiro entra e a seguir sai.” 

 

O E7, 44 anos, 3AP partilha da mesma opinião:  
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“No fundo a regulamentação é para impedir que haja concorrência porque os AL estavam 

a roubar clientes aos hotéis. Acho que toda a regulamentação que tem sido feita à volta 

do AL tem sido para beneficiar os hotéis.  

Quando surgiu a primeira lei do AL a única coisa que era preciso ter era um extintor, 

manta de fogos, ter a sinalização e o estojo de primeiros socorros. Depois, entretanto, 

descobriu-se que era preciso fazer o SEF, depois era preciso declarar as taxas turísticas 

às câmaras. Isto leva a que as pessoas tenham que se profissionalizar. É uma 

complexidade muito maior e leva as pessoas a profissionalizarem-se e não é no serviço, 

é muito mais na parte burocrática. E é sempre no sentido de aumentar a burocracia, é uma 

coisa impressionante. Acho que não faz sentido termos que fazer várias vezes a mesma 

coisa, acho que quando se faz uma fatura e mete-se o número de passaporte do hóspede, 

a partir desse momento deveria disparar para o SEF. Em Portugal nada é assim. Deveria 

disparar para a Câmara Municipal de Lisboa para registar as taxas. Só sabem criar leis e 

não se preocupam em criar formas de as coisas serem cumpridas.” 

 

O facto de a legislação agravar o processo burocrático da gestão de AL compele os anfitriões 

individuais a ceder a gestão do seu imóvel a empresas especializadas neste setor económico:  

 

“As pessoas que estão fora do sistema burocrático, fiscal e legal preferem ter uma 

empresa que tome conta dessas coisas todas, cumprindo com as normas e os protocolos 

do que serem elas próprias a fazerem e não saberem se estão a fazer a faturação de forma 

correta, se estão a fazer os documentos do SEF de forma correta e tudo o resto. Portanto 

é possível que estas normas incentivem as pessoas a passarem a gestão das casas às 

empresas.” pondera o E6, 41 anos, 1AP. 

 

Por outro lado, três dos entrevistados apoiam a regulamentação porque garante mais segurança 

aos hóspedes e promove a salubridade dos imóveis, é também um meio legal que apoia e 

salvaguarda os interesses dos investidores, garantindo um mercado justo, legal e coerente e 

combate, por outro lado, a clandestinidade do negócio.  De outro ponto de vista, a legislação 

contribuiu para as pessoas se profissionalizarem e responderem a certos padrões de qualidade, 

influenciando as pessoas a melhorarem o seu serviço.  
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5.3.6. Relação entre Airbnb e profissionalização dos anfitriões 
 

Todos os anfitriões entrevistados já utilizaram ou continuam a utilizar as funcionalidades da 

Airbnb que supostamente evidenciam caraterísticas de profissionalização do negócio. É 

consensual por parte dos anfitriões que a plataforma norte-americana não incentiva a 

profissionalização, apenas cria ferramentas para agilizar e melhorar o serviço. As 

funcionalidades preferidas são a reserva instantânea e co-host e a ferramenta menos apreciada 

é a dica de preços ou preço inteligente, isto porque afirmam que os preços estão completamente 

desfasados do mercado real.  

 

As reservas de uma noite não são de todo uma tendência seguida pelos pequenos anfitriões 

porque se traduzem em mais despesa e trabalho. Salientam que não é compensatório aplicar 

reservas de uma noite por causa de todo o trabalho com a limpeza, muda de lençóis e toalhas, 

a despesa de deslocação ao apartamento, o check-in, as formalidades burocráticas e o tempo. 

As reservas de uma noite poderão ser rentáveis apenas para empresas ou hotéis com equipas 

preparadas diariamente. Alguns dos anfitriões referiram que optaram por arrendamentos de 

maior duração como efeito resultante da pandemia. 

 

Destacam-se seguidamente os testemunhos mais relevantes relacionados com a Airbnb e as 

suas ferramentas disponíveis aos anfitriões.  

 

“A Airbnb tem crescido, e soube adaptar-se. Criaram novas ferramentas de apoio, 

algumas não funcionam tão bem, outras eles vão experimentando como tudo, 

experimenta-se as ferramentas, as que não se utilizam reformula-se as ferramentas, mas 

eles conseguiram dar resposta. Utilizo todas. Reserva instantânea sempre utilizei, utilizo 

também o preço inteligente, mas quando não quero utilizar, não utilizo. Eu posso 

controlar essas ferramentas. Já usei o co-host que é também um anfitrião da Airbnb 

quando eu estava fora e tinha uma pessoa que tomava conta do apartamento e que dentro 

da plataforma ficava tudo regularizado, inclusivamente o valor.” revela a HS11, 41 anos. 

 

A HS9, 63 anos acredita que “é mais no sentido de dar mais novas ferramentas ao anfitrião 

para agilizar a utilização do seu espaço.”  
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“Utilizo todas as funcionalidades. O que aconteceu antes sem haver esta figura de co-

host é que o meu irmão tinha que aceder à minha conta da Airbnb para poder gerir o 

apartamento. A certa altura ele pôde gerir o apartamento, sendo eu o proprietário e 

recebendo eu as faturas o que é extremamente útil.” E6, 41 anos, 1 AP 

 

 “Tenho check-in automático nos apartamentos do Bairro Alto porque fiz uma parceria 

com uma empresa portuguesa, experimentei os preços inteligentes do Airbnb mas é uma 

treta, nem todos os serviços que prestam são bons, exatamente porque tenho uma 

perspetiva diferente da Airbnb. Eu não me importo ter um hóspede 15 dias antes da data 

da reserva e ganhar mais dinheiro e a Airbnb faz o contrário. É tudo uma questão de 

lógica. A lógica do preço inteligente deles é completamente contrária ao meu preço 

inteligente. A parte de criar equipa é muito boa. Também criaram uns TPI de forma a 

podermos controlar o desenvolvimento do negócio, mas não acho que seja uma mais-

valia. Estas funcionalidades fazem parte da oferta do mercado, não traz 

profissionalização.” E7, 44 anos, 3AP 

 

 “Eles querem dar até o maior número de ferramentas para tornar a coisa mais eficiente 

(...) a Airbnb faz com que o anfitrião se sinta sempre acompanhado, mandam e-mail, dão 

os parabéns quando se tem a primeira reserva, oferecem vales promocionais, mandam 

presentes. Têm essa habilidade de nós sentirmo-nos contentes e fazermos parte da 

comunidade. Mesmo que seja uma coisa automática, eles têm essa elegância, esse gesto 

que é importante.” E8, 33 anos, 3 AP  

 

“Sim, às vezes, sim, utilizo as reservas instantâneas. Neste momento como me interessa 

acima de tudo as reservas longas não está ativado. Mas utilizei durante muito tempo e 

correu sempre bem, por estranho que pareça. Reservam logo e não perguntam.” E2, 49 

anos, 4AP 

 

E5, de 32 anos, 1AP partilha que “Eu acho que a plataforma faz com que o serviço tenha 

melhor qualidade, mas não obrigatoriamente a uma profissionalização.”  

 

“Os próprios sites estão constantemente a sugerir quais são as ferramentas que nós 

devemos ter para podermos melhorar a prestação de serviços, quais são os protocolos que 

nós temos de fazer com a limpeza, que é um fator muito importante. Por exemplo, se 
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servimos pequeno-almoço, se temos serviço de transfer, ou seja, eles próprios também 

estão sensíveis às necessidades do cliente e então eles próprios criam pontos para nós 

respondermos se temos aquelas componentes. Nesse aspeto eles ajudam bastante com as 

ferramentas.” E1, de 68 anos, 2AP 

 

Neste contexto, duas anfitriãs contra-argumentam e confirmam que a Airbnb estimula 

efetivamente a profissionalização do AL e dos anfitriões:  

 

“A Airbnb tem a sua quota parte na profissionalização do AL. O facto de ter aumentado 

os seus serviços, em permitir que hotéis utilizem a plataforma para anunciar quartos já 

diz muito o que a Airbnb pretende. Para mim, a Airbnb busca o monopólio das reservas 

de alojamento. A Airbnb ainda vai profissionalizar-se mais com vista a concorrer com a 

Booking e vai também incentivar os anfitriões a profissionalizarem-se. Eles têm vários 

manuais que ajudam o anfitrião a prestar um serviço de qualidade, como atingir o selo de 

Superhost, claro que depende de o anfitrião seguir essas dicas ou não.” E3 (44 anos, 1 

AP) 

 

“Eu acho que a Airbnb põe simplesmente tudo no mesmo saco. Tem uma escolha que, 

neste momento, em termos de lucros, não interessa de onde é que vem, interessa que as 

casas estejam alugadas, que os utilizadores estejam contentes. Portanto, é uma perspetiva 

simples de estar tudo ao mesmo nível. Eu, por exemplo, achava no início que era uma 

das coisas importantes e que as pessoas queriam, era um contato mais personalizado e 

mais pessoal. (...) eu penso que os check-ins automáticos, as respostas automáticas e as 

reservas instantâneas é tudo para incentivar uma profissionalização e não um contato 

mais pessoal.” HS13 (40 anos) 

 

5.3.7. Fator de diferenciação entre serviços 
 

Os nomes mais utlizados pelos anfitriões individuais para qualificar a sua mais-valia e fator de 

diferenciação em relação às grandes empresas gestoras de AL foram os seguintes: 

personalização, individualização, familiaridade, caráter intimista, carga emocional e 

proximidade no que toca ao serviço de atendimento e funcionalidade e conforto no que 

concerne o imóvel propriamente dito. A seguir, os anfitriões destacaram a localização e o preço.  
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Os microempresários consideram que as grandes empresas despersonalizam o serviço de 

atendimento, criam distância e frieza, e oferecem um serviço automatizado e impessoal. 

  

São várias as histórias narradas pelos anfitriões sobre episódios caricatos com turistas que 

evidenciam que o AL significa mais do que o arrendamento de um espaço: foi o caso da E2, 

49 anos, 4AP:  

 

“Já resolvi muitas situações com alguns hóspedes, alguns que só não perderam o avião, 

porque eu própria fui ter com eles e fui levá-los ao aeroporto e chegaram em cima da 

hora, mas apanharam o voo. Ficaram eternamente gratos. Já tive uns que foi preciso ir ao 

hospital, e levei-os, já tive vários, precisaram de ir à polícia e levei-os. E as empresas 

fazem isso? Não fazem, não têm tempo. Portanto, é um serviço mesmo personalizado. Já 

fui passear com vários sem cobrar nada porque estava com tempo e simpatizei com as 

pessoas.”  

 

“Chegaram-me a contactar de madrugada porque tinham-se esquecido das chaves em 

casa. Já estive horas à espera de hóspedes (...). Outros que se cortaram com um copo de 

vinho e como estavam assustados, levei-os às urgências. Já aconteceu uma vizinha ligar-

me à noite a acusar os hóspedes de fazerem muito barulho, chegar lá e estarem a dormir.” 

E3, 44 anos, 1AP 

 

Muitos dos anfitriões entrevistados relatam que muitos dos hóspedes ficaram seus amigos e é 

comum a troca de mensagens ao longo do tempo.  

 

 

5.3.8. Desafios na gestão de AL 
 

Os proprietários individuais defrontam-se com todo o tipo de desafios durante a gestão do seu 

AL e regista-se uma convergência nas respostas. O desafio que a maioria dos entrevistados 

destaca é precisamente o da legislação:  
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“Uma das dificuldades é acompanhar toda a legislação, o que era necessário ter dentro 

da casa, o livro de reclamações, o extintor, a caixa de primeiros socorros, a sinalética 

toda nos sítios certos, ter os documentos todos dos turistas para fazer a identificação no 

portal do SEF, conseguir executar todas as camadas que são necessárias era 

frequentemente uma coisa que criava alguma dificuldade em acompanhar. Às vezes 

quando pensava que estava a acompanhar tudo o que era necessário, vinha a descobrir 

que havia uma outra regra nova que eu ainda nem sequer conhecia.” E4, 41 anos, 1AP 

 

O segundo desafio está relacionado com a fiscalidade, aumento de impostos e o problema da 

ilegalidade de AL e a falta de fiscalização na cidade de Lisboa:  

 

“Os maiores desafios são os desafios fiscais, porque nós nunca sabemos se vão inventar 

mais alguma coisa. Desafios fiscais e temos alguns partidos que nos odeiam de morte. O 

desafio fiscal que passa por estabilidade e que não haja concorrência desleal, porque não 

há o mínimo interesse em andar a fiscalizar quem não tem registo. É a ilegalidade. É uma 

impunidade total.” - contesta a E2, 49 anos, 4AP. 

 

Outro problema que destacam é as zonas de contenção, a medida controversa da lei de 2018. 

 

Outros desafios são apontados no que se refere à relação com os turistas: atrasos dos hóspedes, 

tentativas de chantagem nas avaliações dos apartamentos, pedidos de descontos e reembolsos, 

hóspedes mais exigentes, episódios de festas, destruição e roubos nos apartamentos:  

 

“O espírito dos hóspedes também foi mudando ao longo dos tempos. No início sentia-se 

que o hóspede que vinha à procura de uma experiência local tinha mais respeito pelos 

espaços e mais atenção. Desde que houve profissionalização do serviço, cobrança de 

limpezas, falta de interação, os hóspedes já não têm tanta consideração pelo estado em 

que deixam os apartamentos.” - relata a E3, 44 anos, 1AP. 

 

5.3.9. Impacto da COVID-19 no setor do AL 
 
Uma vez que estamos a viver um período conturbado neste setor económico derivado a uma 

grave pandemia à escala global, averiguaram-se as expectativas dos pequenos investidores do 
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AL num futuro próximo. A incerteza impera entre os entrevistados, todavia não deixaram de 

partilhar as suas reflexões sobre a atividade do AL e as consequências que poderão advir da 

COVID-19.  

 

Existe uma perceção generalizada por parte dos microempresários de que o AL está a tornar-

se num negócio pouco interessante para eles: “Quando a oferta é maior, o rendimento tende a 

decrescer” - alerta E3, 44 anos, 1 AP e que começou por ser uma oportunidade para criar o seu 

próprio emprego e que o grosso das pessoas tem apenas 1 a 3 apartamentos em média.  

 

Alguns dos entrevistados comentam a possibilidade de haver mais ilegais a operar no setor, 

outros estão convencidos que a qualidade da prestação de serviços vai fazer a diferença, assim 

como a localização dos apartamentos. Vaticinam que melhores dias só chegarão em 2023. Os 

homesharers sentem-se mais expectantes sobre a procura pela partilha de casa, uma vez que 

estão mais predispostos ao contágio e a única solução para voltarem à atividade será a confiança 

nos certificados de vacinação. Além disso, poderá ocorrer o mesmo efeito nos hóspedes que 

por questão de segurança e higiene procurarão apartamentos inteiros para evitarem a partilha 

de espaços comuns com estranhos. Outros acreditam que muitos vão abandonar a atividade, 

dado que já não é tão rentável como no início e porque implica muito trabalho e 

disponibilidade. Falam também da importância da colaboração da Airbnb no sentido de apoiar 

a economia familiar e dos pequenos anfitriões ao destacar os imóveis destes em primeiro lugar. 

Como já existe muita concorrência no mercado, não consideram que vá haver um novo boom 

no setor dado que o valor imobiliário é tão alto que a rentabilização de imóveis inteiros num 

mercado saturado não será suficiente. Especulam também que, na eventualidade de alguns 

proprietários ficarem sem emprego como efeito nefasto da pandemia, estes possam regressar à 

gestão do seu AL e cessem o seu contrato com a empresa de gestão de AL. Relativamente às 

empresas gestoras de AL, comentam que algumas já abriram falência porque não conseguiram 

ficar imunes às consequências oriundas do coronavírus e à falta de procura turística. São 

empresas que têm despesas com pessoal, ordenados, segurança social, software e em momentos 

de pouco trabalho, como se passa neste momento, as despesas continuam e nem todas poderão 

aguentar os negócios.  

 

“Vai ser um desafio muito maior para os profissionais do que para os não profissionais 

porque estes têm muitas vezes as casas pagas, ou que é uma segunda casa, ou uma casa 

que herdaram dos pais ou avós. Há muitos casos desses.” - revela o E7, 44 anos, 3AP. 
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Durante as entrevistas com os anfitriões da partilha de lar, foi possível agrupar um conjunto de 

medidas propostas para o reconhecimento de uma nova categoria de alojamento, a Partilha de 

Lar (PL): 

 

 - Dispensa de sinalética e livro de informações na habitação própria e permanente, dado 

que os anfitriões PL estão constantemente em casa e transmitem as informações necessárias 

para a utilização de espaços comuns e eletrodomésticos; 

 

 - Vedar as visitas-surpresa da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

(ASAE) ou da AT às habitações próprias que, na opinião dos homesharers, vai contra o direito 

à vida privada e outros artigos consagrados na Constituição da República Portuguesa;  

 

 - Dispensa da comunicação dos hóspedes ao SEF, uma vez que a Airbnb já detém esses 

dados de identificação; os homesharers alegam que os hóspedes são futuros amigos. Trata-se 

de uma experiência pessoal e não de uma transação comercial; 

 

 - Isenção de mais-valias sobre a própria casa. Ao contrário do AL cujo apartamento ou 

moradia é totalmente afeto ao negócio do arrendamento turístico, neste caso da PL, apenas um 

quarto está disponível para o arrendamento. 

 

 - Isenção de taxar os rendimentos auferidos por anfitriões PL como atividade 

profissional em categoria B. Há casos de anfitriões PL que vivem com uma pensão mínima de 

invalidez ou uma pensão social como consequência de doenças de várias índoles e viram a PL 

como única forma viável de suplemento de rendimento. Nestes casos concretos, a Segurança 

Social suspende o pagamento de subsídios seja de desemprego ou baixa médica e pensões de 

invalidez porque é incompatível com rendimentos da categoria B. 

 
 - Enquadramento legal e fiscal diferenciado para anfitriões PL. Alegam a inexistência 

de um enquadramento diferenciado para anfitriões que arrendam um quarto ou aqueles que 

arrendam esporadicamente ou sazonalmente nos meses de verão. 

 

 - Extinção das zonas de contenção para a PL porque alegam que a PL não retira imóveis 

ao parque habitacional da cidade. 
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 - No que toca à plataforma da Airbnb, sugerem que deveria haver um maior destaque 

aos anúncios da PL através de uma aproximação à ideia de experiência e evidenciar as 

vantagens da PL, por exemplo à individualização e à personalização do contacto. Recomendam 

também a tomada de medidas que facilitassem em termos de impostos e de pagamentos e 

isentassem a PL do pagamento de comissões de serviço.  

 

5.3.10. Conclusão do capítulo 5.3. 
 
Com o recurso a entrevistas semiestruturadas a anfitriões individuais do ramo do AL, 

pretendeu-se perscrutar a experiência no campo destes agentes relativamente ao processo da 

profissionalização do mercado do AL. Várias temáticas relevantes foram abordadas durante as 

entrevistas, nomeadamente a sua perceção do fenómeno da profissionalização, os motivos que 

explicam o progresso da presença de empresas especializadas em AL, a externalização de 

serviços profissionais durante a gestão individual de um AL, o estado do mercado para estes 

anfitriões, a influência da legislação e da Airbnb no avanço da profissionalização, os fatores de 

diferenciação dos anfitriões individuais relativamente aos anfitriões profissionais, os desafios 

que enfrentam na gestão do seu imóvel e finalmente teceram considerações sobre o impacto da 

COVID-19 no setor do AL. 

 

Os anfitriões reconhecem que, no início, a atividade do AL era pautada pela informalidade e 

ilegalidade, muito devido à falta de informação e conhecimento dos deveres fiscais e legais por 

parte dos titulares de AL. Realçam que grande parte dos anfitriões gerem entre um a dois 

imóveis. Defendem o enquadramento legal da atividade no sentido de regular um mercado que 

estava num vazio legal como forma de garantir os direitos do consumidor com o objetivo de 

proteger a sua segurança e saúde, implementou padrões de segurança e higiene, todavia as 

constantes alterações legislativas criam incerteza e maior complexidade no processo 

burocrático. Constatam que, no final, a legislação vem beneficiar os grandes grupos 

económicos que investem no mercado de arrendamento turístico. 
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6. Conclusões  
 
A presente dissertação comporta uma pesquisa exploratória que aborda um importante 

fenómeno ainda pouco estudado em Portugal porque tem origem em processos recentes no 

setor do AL: a profissionalização no arrendamento turístico de curta duração. Deste modo, o 

estudo apresenta um contributo académico significativo, visto que explora uma área ainda 

pouco aprofundada na literatura no que respeita ao alojamento turístico. O trabalho constou de 

uma revisão de literatura sobre os conceitos teóricos da economia de partilha, da 

profissionalização e dos anfitriões de AL, realizou-se uma análise crítica da plataforma da 

Airbnb e da legislação específica que regulamenta o mercado com vista a identificar e avaliar 

a evolução das dinâmicas da profissionalização, as motivações e desafios do AL. No caso de 

estudo procedeu-se a uma contextualização quantitativa de aspetos relacionados com a 

população, turismo, alojamentos disponíveis, bem como um enquadramento do AL no 

município de Lisboa e examinaram-se os indicadores da profissionalização presentes no 

mercado. Baseado numa pesquisa com abordagem qualitativa, através de entrevistas 

semiestruturadas a anfitriões individuais, este trabalho investigou as perceções e reflexões 

destes microempresários no que respeita a especialização do mercado de AL. Esta diversidade 

de anfitriões, que compreende homesharers e ENI que gerem até quatro apartamentos, sustenta 

uma ampla extensão de pontos de vista que enriquece o conhecimento e favorece uma reflexão 

positiva visando um setor mais justo que é composto por diferentes atores económicos, isto é, 

por empresas e por particulares. 

 

Verifica-se que o mercado do arrendamento de curta duração está a tomar um rumo 

completamente oposto à sua conceção inicial de partilha de locais e experiências autênticas e 

a dar lugar a um negócio cada vez mais semelhante à hotelaria convencional onde apenas as 

grandes empresas ou grupos nacionais e multinacionais, sejam cadeias hoteleiras, promotores 

imobiliários ou fundos de investimento, poderão dominar e ter sucesso no mercado. Torna-se 

assim evidente que o formato inicial deste negócio está a ser submetido a uma importante 

transmutação estrutural. 

  

Tendo em consideração a cidade de Lisboa como área geográfica de estudo, definiram-se três 

objetivos principais: 
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1) através da análise da evolução da Airbnb, aferir se a implementação de novos serviços e 

funcionalidades conduzem à especialização geral do mercado do AL; 

 

2) examinar se a legislação portuguesa, que tem sido reformada no decorrer dos anos, estimulou 

o movimento de um setor profissionalizado de AL; 

 

3) escrutinar a experiência dos anfitriões de natureza individual no ramo do AL no que toca à 

sua perceção relativa ao processo de profissionalização no mercado do AL.  

 

Os dois primeiros objetivos referem-se ao apuramento da potencial relação entre a crescente 

profissionalização do mercado e a legislação criada no âmbito da exploração de AL e avaliar o 

impacto do crescimento da Airbnb no desempenho dos anfitriões e do próprio mercado. A 

propósito do terceiro objetivo, pretendeu-se explorar as considerações dos microempresários 

no que toca a profissionalização, identificar os motivos que estão na origem do fenómeno, 

analisar a influência da legislação e da Airbnb nesse processo, os seus desafios na gestão do 

AL e o futuro do mercado. 

 

Para a concretização dos três objetivos propostos, realizou-se uma observação profunda do site 

da Airbnb, o estudo da evolução da legislação existente no campo do AL e, por fim, uma análise 

de conteúdo dos dados obtidos através das entrevistas realizadas a anfitriões de AL. 

 

Relativamente à ação desenvolvida pela Airbnb em evoluir a plataforma com novas 

funcionalidades e segmentos, constata-se que estes não implicam diretamente a 

profissionalização dos anfitriões, uma vez que não há uma obrigação perentória de adesão a 

estes novos recursos que beneficiam uma maior agilização das operações de reservas. Desta 

forma, a Airbnb contribui indiretamente para a especialização dos seus intervenientes ao 

colocar à disposição ferramentas que profissionalizam o serviço de hospedagem e que 

frequentemente impersonaliza o serviço. Consistente com a literatura revista, estes resultados 

empíricos confirmam os estudos de Liu & Delmanto (2019) e Bosma & Van Doorn (s.d.), nos 

quais os autores referem que a Airbnb pretende profissionalizar os anfitriões, criando novas 

funcionalidades para agilizar as operações dos anfitriões. Esta corrente profissionalizante da 

Airbnb aumenta, de igual forma, as expectativas criadas pelos hóspedes em receber serviços 

parecidos àqueles prestados pelas unidades hoteleiras (Brenner, 2017b). Segundo os dados 

recolhidos das entrevistas com os anfitriões, é possível observar que os homesharers 
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consideram que os clientes tendem a não procurar uma experiência local e autêntica como 

antigamente, senão uma experiência hoteleira com preço de partilha de lar, percecionando uma 

exigência cada vez mais acentuada por parte dos hóspedes. Neste sentido, a profissionalização 

provoca também alterações no grau de satisfação dos recetores do serviço. 

 

Conclui-se também que a legislação tem um impacto tridirecional no que respeita à 

profissionalização. Por um lado, a complexidade e burocratização do setor do arrendamento 

turístico de curta duração, por meio da regulamentação legal e fiscal, desmoraliza e desmobiliza 

os proprietários individuais, o que contribui para o desaparecimento gradual dos anfitriões 

individuais ou homesharers e, como consequência, avoluma a implementação maciça de 

grandes empresas gestoras de AL. Por outro lado, a Airbnb está menos limitada pela legislação 

e burocracia como acontece com a indústria hoteleira (Spector-Bishop, 2019). À vista disso, 

grandes grupos empresariais ligados ao ramo imobiliário e hoteleiro aproveitam a maior 

simplicidade do processo burocrático na legalização de AL e investem neste mercado em 

detrimento do investimento em hotéis. Por último, o enquadramento jurídico atual compromete 

a promoção de uma concorrência aberta e equitativa no setor do AL em virtude da 

implementação das zonas de contenção em que é proibido o registo de novos AL no centro 

histórico da cidade, salvo uma exceção em casos muito particulares como quando um prédio 

se encontra devoluto há mais de cinco anos e é sujeito a uma reabilitação total pelo proprietário. 

É concludente que a profissionalização vai ser mais acentuada nessas zonas exclusivas, como 

demonstram os dados oficiais no RNAL em que apenas 30% dos novos registos excecionais 

na modalidade de apartamento, no total de 298, foram inscritos em nome individual no espaço 

de cerca de dois anos. Isto é consentâneo com Saturnino & Sousa (2019) que afirmam que a 

regulamentação favorece a profissionalização da atividade do AL sobretudo em relação àqueles 

que exploram no âmbito da economia da partilha.  

 

No cômputo geral dos resultados das entrevistas, há sinais que indicam a existência de uma 

grande animosidade entre os diversos agentes do setor do alojamento turístico.  Numa primeira 

instância, os hotéis, que integram o alojamento turístico dito mais tradicional, foram os 

primeiros a levantar as vozes contra a disrupção inovadora da Airbnb e do AL que se moviam 

num mercado cinzento sem regulamentação legal e fiscal, fomentando a economia paralela e 

praticando uma concorrência desleal contra a indústria hoteleira. Exigiram que os seus novos 

concorrentes tivessem as mesmas regras fiscais e legais a que eles estavam obrigados. Numa 

segunda fase, os homesharers reivindicam a diferenciação da partilha de casa, através de um 
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enquadramento legal e fiscal adaptado às circunstâncias dessa modalidade, criando um estatuto 

ou uma categoria especial no setor do AL. Ao contrário do AL propriamente dito, os 

homesharers argumentam que não retiram imóveis ao parque habitacional da cidade, deste 

modo, não devem ser vistos como tal. Eles definem homesharing como partilha completa do 

lar em que vivem. Representa uma partilha emocional, uma partilha de vida, da intimidade e 

não um mero negócio. Receber pessoas na própria casa não representa uma atividade 

comercial, nem profissional, é um complemento para a ajuda nas despesas da casa, da renda, 

do empréstimo ou de despesas avultadas relacionadas com a saúde. Estas reivindicações estão 

alinhadas com as recomendações de Wegmann & Jiao (2017) em que estes investigadores 

defendem a criação de regulamentação distinta entre anfitriões particulares e empresariais. 

 

Como resultado da evolução da legislação e das funcionalidades da Airbnb, é visível uma 

crescente profissionalização por parte dos anfitriões individuais, também eles procuram estar 

a par de toda a informação, ampliando subsequentemente os seus conhecimentos e adaptando-

se às exigências do mercado no que toca à qualidade e agilidade do serviço. Fruto da 

experiência adquirida, os anfitriões individuais procuram profissionalizar-se ao externalizar 

alguns serviços a empresas profissionais, tais como: de limpeza, lavandaria e engomadoria, 

entrega de chaves, entre outros. Além disso, assumem a utilização de várias ferramentas que 

são considerados indícios de profissionalização do serviço, por exemplo: a utilização da reserva 

instantânea da Airbnb, a figura de co-host, o check-in autónomo através de cofres ou 

fechaduras inteligentes, o recurso a softwares de gestão de AL que integram o channel 

manager, ou seja, a sincronização de calendários em várias plataformas, e a simplificação de 

tarefas como faturação, envio de informação ao SEF, pagamento das taxas turísticas 

municipais, e automatização de mensagens aos hóspedes. Esta tendência de profissionalização 

dos anfitriões individuais valida o estudo de Giannoni et al. (2021) que afirma que os anfitriões 

não-profissionais utilizam as novas ferramentas disponibilizadas pela Airbnb e, por 

conseguinte, profissionalizam e agilizam o seu serviço de operação. Contudo, verifica-se que 

na pequena amostragem de anfitriões individuais, apenas dois anfitriões não possuem o estatuto 

de Super-anfitrião desafiando os resultados do estudo de Gunter (2018), no qual este conclui 

que os anfitriões profissionais têm maior probabilidade em obter o estatuto de Superhost na 

Airbnb. Sob outra perspetiva, os microempresários sustentam as evidências da pesquisa de Xie 

& Mao (2017) em que estes alertam para o perigo de redução de qualidade do serviço quanto 

maior for o número de imóveis em gestão.  
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Respondendo à questão de partida do presente estudo, observa-se a uma transição do modelo 

de economia de partilha em direção a um mercado mais profissionalizado comprometendo, 

deste modo, um sistema sustentável e justo. Os principais motivos que levaram a este processo 

são de natureza económica e legal. Sob a perspetiva económica, nota-se que a motivação 

financeira foi a alavanca do AL, os fatores da procura e oferta do mercado também jogaram a 

favor da profissionalização e esta serviu como resposta à concorrência e competitividade do 

mercado. Do ponto de vista jurídico, a legislação promoveu a regularização de um setor que 

não tinha até à data uma relevância significativa e enquadrou-o fiscalmente uma vez que 

expandia num cenário de evasão fiscal. Todavia, esta legislação é contestada pelos 

microempresários porque o legislador não dissociou o anfitrião individual do anfitrião 

empresarial, englobando-os todos no mesmo regulamento. Além do mais, a legislação veio 

beneficiar as grandes empresas em prejuízo dos anfitriões individuais porque restringiu a 

atividade através da proibição de novos registos no centro histórico. 

 

Esta transição de modelos de negócio no mundo do arrendamento mobilado para turistas 

corrobora os resultados de Cocola-Gant et al. (2021), Demir & Emekli (2021), Gil & Sequera 

(2020), Adamiak (2019) Sans & Quaglieri (2016) e Ioannides, Röslmaier & Van der Zee (2019) 

que reconhecem a presença expressiva de atores profissionais, entre os quais se incluem as 

empresas de gestão de AL que se dissimulam no conceito de partilha da Airbnb. 

 

Será fundamental que os decisores políticos tenham uma visão mais abrangente dos agentes 

que operam neste mercado de AL e defendam os homesharers e os proprietários individuais 

que preservam ainda uma experiência local e autêntica no ramo do alojamento. Para isso, 

sugere-se uma ponderação no que respeita à diferenciação das questões fiscais e 

administrativas para estas duas realidades distintas de gestão de AL: os proprietários 

individuais e as grandes empresas ou grupos hoteleiros que entram nesta atividade. 

Recomenda-se também prudência com as constantes alterações à lei que desincentivam e 

desestabilizam o negócio. Por fim, propõe-se que os processos burocráticos sejam 

simplificados para os anfitriões individuais com atividade pontual. É consensual na literatura 

que esta distinção entre os diversos agentes que operam no mercado deve existir para assegurar 

um mercado justo e confiável (Guttentag, 2017; Garcia, 2017; European Commission, 2021). 

 

 

 



97 
 

6.1. Limitações e recomendações para pesquisa futura 
 

Apesar da contribuição desta dissertação na literatura sobre o arrendamento turístico de curta 

duração, este estudo comporta algumas limitações que devem ser tidas em consideração numa 

pesquisa futura. Tendo em conta que estamos a abordar uma atividade que está em constante 

evolução e regulamentação, os estudos do AL devem prosseguir no tempo para se entender a 

evolução, seja ela positiva ou negativa, do negócio do AL. 

 

Num primeiro plano, os resultados deste trabalho implicaram a análise de 13 perfis de 

anfitriões, pelo que uma maior amostragem poderá revelar novas informações. 

 

Num segundo plano, uma das limitações deste trabalho é o facto de as bases de dados da Airbnb 

não serem públicas e não ser possível fazer um cruzamento de dados com as bases do RNAL. 

Além disso, o facto de estarmos a atravessar uma crise epidemiológica com um forte impacto 

negativo no setor do turismo, pode implicar a falibilidade das estatísticas. Ou seja, dado que 

muitos proprietários transferiram os seus imóveis do arrendamento de curta duração para 

arrendamento a médio e longo prazo, os seus anúncios não estão disponíveis na plataforma da 

Airbnb, porém estão visíveis na base de dados do RNAL. Na sequência do exercício dos Censos 

2021, novas estatísticas mais próximas da realidade serão divulgadas em 2022, pelo que será 

pertinente a realização de novos estudos, na medida em que os dados disponibilizados são 

provisórios. 

 
Seguidamente, este trabalho limitou-se ao estudo das perceções de um tipo especifico de 

anfitrião, os que estão em consonância com os princípios da economia colaborativa. 

Recomenda-se, assim, um futuro estudo sobre o fenómeno da profissionalização sob a 

perspetiva dos anfitriões profissionais que terão eventualmente uma visão diferente dos 

anfitriões de caráter individual e defenderão, por conseguinte, uma crescente profissionalização 

do setor e dos serviços como forma de aumentar a credibilidade e qualidade no destino turístico 

junto dos futuros clientes. 

 

Uma outra limitação é o facto deste estudo centrar-se na análise de anfitriões registados na 

cidade de Lisboa. Sugere-se novos estudos que envolvam outras cidades portuguesas no sentido 

de verificar se este fenómeno é conspícuo em outros destinos. 
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Finalmente, tendo em consideração que o conceito Airbnb nasceu num período de crise 

financeira global e tendo em conta que a crise sanitária que atravessamos irá conduzir a uma 

potencial crise económica e social nos próximos anos, seria relevante estudar as alterações 

resultantes dessa nova crise. Coloca-se a dúvida se o AL não voltará a ser gerido por 

proprietários como resultado do desemprego que se advinha no futuro em detrimento das 

grandes empresas de gestão de AL. Questiona-se igualmente se o conceito de partilha não 

retornará a ser uma nova tendência de mercado de AL com o regresso dos homesharers para 

fazer face a eventuais problemas financeiros.  

 

Recomenda-se igualmente considerar o estudo de outro indicador de medição do processo de 

profissionalização e que não tem sido considerado na literatura académica, o número mínimo 

de noites da estadia. É muito provável que os anfitriões profissionais disponibilizem o número 

mínimo de uma noite, enquanto que os anfitriões individuais estabelecem um número superior 

a duas ou três noites. Isto porque o tempo, disponibilidade e os custos de uma reserva serão 

valores mais dispendiosos para os microempresários em comparação com os profissionais que 

têm à disposição equipas a tempo inteiro preparadas para trabalhar e trabalham, desta forma, 

numa economia de escala.   
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ANEXO A 
 

GUIÃO ENTREVISTA 
 
Objetivo principal: Estudo do processo da profissionalização no setor do alojamento local 

 

Objetivos secundários: 

 descobrir as razões plausíveis para explicar esse movimento 

 perceber se a legislação portuguesa e a Airbnb incentivam a profissionalização 

 explorar os desafios que enfrentam no âmbito da exploração de AL 

 conjeturar o futuro do mercado de AL 

 

Questões de partida: 
 

1. Há quantos anos atua no ramo do AL? É a sua ocupação principal? Se não é, qual a sua 

profissão? Quantos AL está atualmente a gerir? Como ouviu falar da Airbnb? E por que 

razão decidiu investir no setor do AL? 

 

2. Acha que o mercado do AL se está a profissionalizar?  

 

3. Quais os motivos?  

 

4. Tem-se observado a uma contínua regulamentação do AL. Pensa que este facto poderá 

estar a incentivar a profissionalização? 

 

5. A Airbnb tem evoluído de forma imparável através da introdução de novas ferramentas 

e programas. Essa evolução poderá contribuir para a profissionalização dos anfitriões? 

 

6. Qual a sua mais-valia/fator de diferenciação em relação aos anfitriões profissionais? 

 

7. Quais são os maiores desafios que enfrentam os anfitriões na gestão do seu AL? 

 

8. Que futuro antevê para os anfitriões individuais no setor do AL?  

 

9. Em que medida a pandemia e uma futura crise económica poderá incentivar os não-

profissionais a regressarem à atividade do AL? 
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