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Lessons Learned nº2
Equipa Nº 31 – “Feeling Portugal”

http://feelingportugal.weebly.com/

Board Members

C.F.O.

Chief 

Finantial 

officer

C.D.O.
Chief Dream 

Officer

C.I.O.
Chief 

Information 

Officer

C.E.O.
Chief 

Executive 

Officer

Mas ao final 

do dia temos 

$$$?
Turismo 

residencial é 

o futuro em 

especial o 

Sénior

Vamos lá 

organizar

Eu estou 

aqui a 

pensar...



12-05-2012

2

Serviço de venda 

e arrendamento 

de casas com 

opção de compra

Portal de 

conhecimento. 

Experiências, 

história e tradições

Ideia de Negócio

Portugal
Experience 
...para turistas 

numa fase inicial 

de conhecimento 

de Portugal

Your host in Portugal !

Portal
Living in 
Portugal
... para turistas 

apaixonados 

por Portugal 

Tela do Modelo de Negócio:
8. Parceiros 7. Actividades Chave 2. Proposta de Valor 4. Relacionamento

com Clientes

1. Segmentos de 

Clientes

9. Estrutura de Custos 5. Fontes de Receitas

6. Recursos Chave 3. Canais

- Fornecedores

de produtos e

serviços

Turísticos

- Agências

Imobiliárias;

- Proprietários

- Tecnologia;

- Recursos Humanos;

- Marketing.

- Serviço ao 

Cliente automático ou 

direto (“chave na mão”); 

- Marketing.

-Marca

- Portal (internet

e telefone);

- Recur.

Humanos.

Experience & 

Living in

Portugal 

Integração de 

Informação 

Qualidade do 

serviço

Ser o “Anfitrião 

de Portugal”

-Hospitalidade

-Continuidade 

da relação 

-“Amigos de 

Portugal”

- Portal Internet

- Redes Sociais

- Feiras, 

Congressos

-Media

-

- Turistas 

Internacionais;

- Emigrantes

- Turistas 

Internacionais     

Seniores de 

Classe 

-média alta/alta

-;

- Publicidade;

- Comissões nos Serviços Prestados de

arrendamento/Venda de Casas.

Versão: 2.0

Adaptado pela Fábrica de Startups, baseado no Business Model Canvas disponível em www.businessmodelgeneration.com
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Dimensão do Mercado

Portugal Experience
Portal de Experiências  diferenciadas  e 

muito especializadas de Turismo em 
Portugal 

1.100.000 de Clientes

Utilizadores do Portal

$$$ Publicidade

13 900 M de Clientes

€ 37 M 

Margem estimada (25%) : 9 M

Living in Portugal
Venda e arrendamento de casas com opção 

de compra para quem escolhe ter a 
segunda casa em Portugal

O mercado potencial  em 2012 , com potencial de crescimento nos anos 

seguintes é em nº de clientes de  1,1 M utilizadores

Tarefas Realizadas

• Reunião com o Mentor, que nos deixou assim, 

oh,oh! Vamos ter que mostrar o que nos 

diferencia…porque apesar de ser muita coisa, 

não parece estar perceptível…!

• E assim reagimos, e preparamos os guiões 

para as ENTREVISTAS todos os segmentos de 

clientes, e mais algum… e 

• Entre mapas de empatia e 

Personas, foi realmente um 31!
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Principais Lições da Semana

• O que está na ordem do dia e do amanhã 

também…será fazer entrevistas a possíveis 

clientes, de todos os segmentos, porque o que 

conta é resolver os seus problemas…

• O modelo de negócio, vai ter

que se ajustar, 

em todo o momento até acertar…
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Próximos Passos

• Continuar as entrevistas e inquéritos

• Efetuar a 1ª sondagem sobre a ideia de 
negócio

• Analisar modelos de negócios de concorrentes

• Criar curvas de Valor e Landing Pages

• Testar propostas de valor
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Próximos Passos

• Questionar e fazer evoluir o modelo de 

negócio

8Portal de 
Turismo 
residencial

The sky and 
our client are 

the limits

Observatório 
de Turismo

......

Bootcamp 1

Bootcamp 2

Bootcamp 9


