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Será que ser multiplicador é para mim? 

MULTIPLICADOR Será que ser multiplicador é para mim?

Pela nossa experiência o único requisito para além de motivação é ter experiência de trabalho no sector 
empresarial ou em empreendedorismo. 
Todas as metodologias, ferramentas e dinâmicas usadas são muito simples e estão focadas em pessoas sem 
conhecimento nenhum em negócios portanto perceber e ensinar os conceitos não será um desafio para ti.
Para além disso, nós daremos-te apoio constante antes e durante todo o programa.

Será que tenho perfil e capacidade para ser multiplicador?

Se ambicionas usar as tuas competências e experiência para teres um impacto profundo na tua comunidade e 
se acreditas que o micro-empreendedorismo é uma ferramenta excepcional de integração social e económica, 
então ser multiplicador é, sem dúvida, algo para ti.
Já tendo fundado o próprio negócio ou não, podes ser multiplicador e replicar um programa menos usando a 
tua experiência e seguindo a nossa metodologia.



*O processo todo demora em média um mês e meio
Durante toda esta jornada podes contar com o apoio incondicional do menos e da nossa comunidade de mentores, empreendedores e parceiros.

MULTIPLICADOR Como funciona?

Depois do teu interesse e candidatura há uma entrevista para vermos se realmente tens o que é 
preciso para ser multiplicador. Iremos-te explicar todo o processo e definir alguns prazos.
(A aventura está prestes a começar)

Definição datas para o programa e plano de acção

Abertura de candidaturas e recrutamento dos empreendedores

Início do programa

Evento final

Candidatura, entrevista e selecção do multiplicador

Irás começar o processo de aprendizagem e iremos definir datas e um plano de acção

Esta parte é toda tratada por nós. Assim que tivermos os empreendedores seleccionados 
enviamos-te um perfil deles para os poderes conhecer antes do programa. 

Nesta altura já terás um espaço (arranjado por nós), os empreendedores estarão seleccionados e 
receberás todo o material necessário para as sessões. Só tens de estar preparado(a).

Este é o culminar do programa, é um momento de celebração e de teste para os empreendedores. 
Estes poderão expôr as suas ideias num evento público com outros empreendedores, mentores, 
parceiros e a comunidade local.

Dia 0

Dia 7

Dia 15

Dia 21 –
1 mês

1.5 mês



MULTIPLICADOR O Programa

Programa de aceleração de duas semanas para empreendedores desempregados focado na criação de micro-negócios
locais.
O programa culmina com um evento final público onde os empreendedores apresentam os seus projectos à comunidade.



Porquê ser multiplicador?

Faz parte da nossa
comunidade

Comunidade estimulante com 
acesso a conteúdo, 

metodologias e eventos 
exclusivos

Aprende a nossa
metodologia inovadora

Desenvolve-te pessoal e 
profissionalmente e aprende a 

nossa metodologia de 
lançamento de micro-negócios

Usa a tua experiência
para fazer a diferença

Usa o teu conhecimento e 
experiência para impactares a 
tua comunidade em 1ª mão

MULTIPLICADOR Benefícios



O que envolve ser multiplicador?

Compromisso e 
disponibilidade

O programa tem a duração de 2 
semanas intensivas e envolve 
preparação e estudo de cada 

sessão

Motivação

Replicar um programa menos é 
um processo exigente. Algumas 
coisas irão correr bem, outras 
não tanto. Estás preparado(a)?

Dedicação e 
confiança

Vontade e confiança para 
ajudares vários empreendedores 

a passarem de uma ideia a um 
negócio no mercado

MULTIPLICADOR Responsabilidades



VAMOS MULTIPLICAR?



*Enviaremos todo o material de apoio à preparação digitalmente e todo o material de apoio às sessões fisicamente. 

1. Definir expectativas, prazos e tarefas
Definição de expectativas de ambas as partes e explicação detalhada de todo o processo, 
prazos e do envolvimento pretendido.

2. Aprender a metodologia
Depois de te enviarmos todo o material de apoio temos sessões de esclarecimento pontual 
para garantirmos que estás confortável com o conteúdo e dinâmicas do programa.

3. Replicar o programa
Terás os empreendedores prontos e motivados, o espaço e o material necessário, agora só tens 
que fazer magia. Estaremos sempre disponíveis para dar apoio e ajudar no que for preciso.

4. Apoio constante e relatório de impacto
Irás receber apoio constante com pontos de situação (por skype) no fim de cada semana ou 
em caso de alguma dificuldade urgente. Podes contar connosco ! No fim iremos-te pedir 
um breve relatório do programa para percebermos o impacto real que causaste. 

MULTIPLICADOR Como ser multiplicador? Expectativas e apoio dado



Alguns negócios lançados

Os negócios lançados vão desde um serviço premium de bricolage, secretária expresso, serviços de apoio
a idosos, home organizers, ateliers para crianças entre outros até serviço digital de fashion designers.



“Costumo dizer que a minha vida se divide em dois, antes e após 
menos. O menos permitiu-me dar forma a um sonho.”

Mafalda, Bloom

“Excelente experiência! Ideal para quem 
quer começar a ser empreendedor.“

Filipa, Lulu Cuidar Maior

“Tive resultados visíveis apenas 
nestes 8 dias. Sinto que é possível.”

Madalena, Pateferie

Histórias reais



E começa a fazer a diferença

FAQs – perguntas frequentes

CANDIDATA-TE JÁ

Como me candidato?
Para te candidatares basta seguires este LINK e preencheres o formulário. Em breve entraremos em contacto contigo. 

Eu nunca fui multiplicador nem algo parecido, posso-me candidatar mesmo assim?
Claro. Nós acreditamos que qualquer pessoa pode ser um multiplicador e que o único requisito obrigatório é motivação e 
vontade de partilhar o teu conhecimento e experiência enquanto replicas o nosso programa de forma estruturada. Nós iremos 
disponibilizar material que te irá guiar ao longo de todo o processo. 

Sou pago para ser multiplicador ou tenho que pagar para fazer parte da comunidade?
Nem uma nem outra. Ser multiplicador menos é uma experiência totalmente voluntária em que irás usar a tua experiência e 
conhecimento para impactares a vida de vários empreendedores e fazeres crescer os seus micro-negócios e irás ter a 
oportunidade de fazer parte de uma comunidade estimulante com conteúdo e eventos exclusivos.

Qual é a política de privacidade da informação?
É absolutamente essencial que mantenhas confidencial as ideias e o que discutirem nas sessões. 
Para garantir isso, no início do programa iremos-te enviar os termos e condições do programa. O 
programa só começa depois de aceites os termos.

Qual é o grau de desenvolvimento dos projectos?
Diferentes empreendedores estão em diferentes fases mas a maioria está mesmo a começar e só tem uma ideia.
Alguns projectos já estam minimamente estruturados e o objectivo do programa é o refinamento da ideia e do 
conceito e ir para o mercado testar e validar o produto ou serviço. 

https://menos.typeform.com/to/BHXDyM
https://menos.typeform.com/to/BHXDyM
https://menos.typeform.com/to/BHXDyM


Alguma dúvida? Contacta-nos
hi@menoshub.com

http://www.menoshub.com/inicio
mailto:hi@menoshub.com

