
Airbnb, a história de uma boa
ideia caseira que mudou a capital
Um livro conta que, em dez anos, esta plataforma passou da promoção de uma forma de economia
colaborativa para um negócio que se "profissionalizou". E isso é parte do problema

Foi sobretudo a partir de 2013 que se deu um crescimento exponencial do Airbnb
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Um café numa esplanada no Largo de
São Paulo, junto ao Cais do Sodré,
deixará de o ser porque o senhorio
não quer renovar o contrato de arren-
damento à proprietária, nem sequer
discutir o aumento da renda, que é já
de mil euros por mês. Logo adiante,
uma senhora num bar falou-lhes do
fim do carácter do bairro, onde "já

quase não mora ninguém", tudo ven-
dido para alojamento local, com pou-
co mais que bares, cafés, restaurantes
e lojas de souvenirs no rés-do-chão.
Não foi preciso uma grande volta pela
cidade para um grupo de investiga-
dores do Centro de Estudos de Geo-

grafia e Ordenamento de Território,
da Faculdade de Letras da Universi-



dade do Porto, juntamente com Ana

Gago, do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território, da Uni-
versidade de Lisboa, terem registado
marcas de profunda transformação
na vida da capital e das suas gentes.
Lisboa e a Airbnb (Book Cover), da
autoria de José A. Rio Fernandes, Luís

Carvalho, Pedro Chamusca, Ana Gago
e Thiago Mendes, é apresentado hoje,
às 18h30, na Fnac do Chiado.

À boleia de uma das principais pla-
taformas de alojamento local (AL), a

Airbnb, apresentam agora um "atlas"
sobre a capital, composto por um
conjunto de mapas e textos que retra-
tam a sua entrada e evolução na área

metropolitana durante a última déca-
da. Foi em 2009 que apareceram pela
primeira vez prédios registados na

plataforma. No ano seguinte, além de
aumentarem os números de registos
na cidade, este tipo de alojamentos
estende-se para fora de Lisboa. Logo
aqui, escrevem os autores, as "ruas

perpendiculares da Baixa Pombalina

apresentam os primeiros sinais de

densificação, nomeadamente nos
bairros de Alfama e Bairro Alto. Nesta

altura, 1/3 de toda a oferta da AML
[Área Metropolitana de Lisboa] é

composta por quartos privados ou

compartilhados, em linha com a ideia
da economia de partilha que lança a

plataforma."
Se em 2011, havia um total de 523

propriedades registadas pelos 18 con-

celhos da AML, em Outubro de 2018

(até ao dia 23, data definida pelo estu-

do), 5ã0já48.785 unidades listadas na

plataforma, sendo 31.866 na capital.
O número de hóspedes na cidade,
escrevem, aumentou 27% desde 2014

e, em 2018, o aeroporto registou um
número recorde de chegadas - "14,5
milhões de pessoas, o que equivale a
mais de 26 vezes o número de habi-
tantes na cidade" .

"Se em 23 de Outubro de 2018
todos os estabelecimentos estivessem

ocupados, na sua capacidade máxi-

ma, teríamos mais visitantes do que
residentes a dormir nas freguesias do
centro histórico". Isto sem contar
com os hotéis, cujos estabelecimen-
tos mais que duplicaram na última
década.

Rio Fernandes, que é também pre-
sidente da Associação Portuguesa de

Geógrafos, diz que esta questão dos

benefícios e prejuízos do AL "não é
uma questão preta e branco". É antes
"um certo nível de cinzento" que é
"interessante" até ao ponto em que
começa a esbarrar "com outros valo-
res de uma cidade, que não são ape-
nas económicos. Até ao ponto que
coloca em causa valores culturais, de
bem-estar dos residentes" . A Rio Fer-
nandes parece-lhe que "claramente
Lisboa já atingiu" o limite suportável
em termos de pressão do AL e que
"faz todo o sentido haver uma acção
política em torno da cidade que se

pretende - que não é apenas uma
cidade para turistas" .

Em Lisboa, enquanto o regulamen-
to municipal do alojamento local não
entra em vigor - está até 2 de Julho
em consulta pública -, a autarquia já
suspendeu a emissão de registos nos
bairros de Alfama, Mouraria, Castelo,

Madragoa e Bairro Alto.
Olhando para os números de Lis-

boa, se se comparar o número de

propriedades registadas na Airbnb
com os seus habitantes, este "é muito

superior a outras cidades europeias",
alertam os investigadores. "Estamos

a falar de mais de 62 propriedades
Airbnb por cada mil habitantes, em
Lisboa. No Porto é de 61,7", diz Luís
Carvalho. Para os investigadores, já
se atingiram "claramente" os rácios

que justificam uma intervenção da

autarquia portuense.
A primeira legislação sobre o aloja-

mento local entrou em vigor em
Outubro e, no mês seguinte, a Câma-

ra de Lisboa travou os novos registos
nestas zonas da cidade, mais pressio-
nadas por este tipo de alojamentos.
Tardou em sair uma legislação que
desse poder às autarquias para inter-
vir nestes negócios? Luís Carvalho,
economista, avança com cautela:
"Não sei se tardou porque o AL,
nomeadamente o que vemos com o

Airbnb, teve um crescimento muito
rápido". Foi sobretudo a partir de

2013, sublinha o economista, que
começou a "gerar problemas".

Só que ainda assim, nota, existe
uma "memória recente" da decadên-
cia dos edifícios nos centros históricos

de ambas as cidades, muito por causa
do congelamento das rendas pratica-
das durante décadas, que ninguém
quer que volte. E isso faz com que
hoje a reabilitação destes edifícios -
"feita nem sempre da forma mais
interessante", ressalva, e à boleia de

oportunidades de negócio no AL -
seja vista como benéfica. "É por isso
difícil algumas autarquias tomarem
medidas de restrição. Mas penso que
são fundamentais", nota. Só que além
da suspensão, "seguramente" serão
necessárias outras medidas, sobretu-
do no que respeita à fiscalização,
onde o geógrafo reconhece haverem

"grandes dificuldades".
A ideia dos dois jovens designers

americanos que, em 2007, decidiram
receber hóspedes na sua casa em col-
chões de ar (airbed) e com pequeno-
almoço (breakfast) incluído para
ganhar um dinheiro extra, está longe
da realidade em que se transformou
a Airbnb, inicialmente vista como
uma plataforma de partilha, em que
se arrenda um quarto que não está a
ser utilizado durante uns meses. Fize-
ram-se grandes empresas, grandes
empresários. "Actualmente é um
grande negócio", diz Luís Carvalho.
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