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Cadastro



1 - Entre na página investimento.turismo.gov.br e selecione a opção

"Acesse" no canto superior direito da tela
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https://investimento.turismo.gov.br/


2 - Na página de acesso, selecione a opção de cadastro
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3 - Selecione o perfil que se encaixa em sua necessidade e, em seguida, o

botão Iniciar Cadastro
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Insira ao menos um

documento de identificação

e não se esqueça de

selecionar o botão "+" ao

adicionar seu telefone. Ao

final, clique na opção

"Salvar".

4 - Preencha os dados cadastrais

Investidor, selecione sua(s)

área(s) de interesse
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5 - Leia e aceite os Termos de Uso
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6 - Você receberá uma confirmação do cadastro em seu e-mail

Prezado(a),

Seu cadastro foi realizado com sucesso!

Caso tenha se inscrito como empreendedor, pedimos a gentileza que acesse o Portal de

Investimentos do Ministério do Turismo e cadastre o seu projeto para que seja disponibilizado

na nossa plataforma, objetivando a atração e captação de investimentos nacionais e

internacionais para o seu empreendimento.

Importante realçar, que caso isso não aconteça, o seu perfil será desativado automaticamente

no prazo de 45 dias.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Para acessar o sistema basta clicar aqui.

Sua senha é: {Senha gerada pelo sistema}

Ministério do Turismo

Coordenação-Geral de Atração de Investimentos
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https://pit.turismo.gov.br/#/login


 7- Assim que seu cadastro for aprovado, basta voltar para a seção de

Acesso e utilizar a senha recebida em seu e-mail para começar a utilizar o

Portal!
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https://pit.turismo.gov.br/#/login


Inserção de projetos



1 - Após realizar login na plataforma, selecione a opção "Projetos" no canto

superior esquerdo
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https://pit.turismo.gov.br/#/login
https://pit.turismo.gov.br/#/login


2 - Selecione a opção "Cadastrar"
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Insira a imagem do seu

projeto, lembre-se que

ela é sua capa e deve ter

boa resolução. O ideal é

1920x300 pixels.

3 - A partir dessa página, todos os campos são de preenchimento

obrigatório
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Caso queira

disponibilizar o projeto

em inglês e/ou espanhol,

selecione as caixinhas.

Nesse caso, você deverá

incluir uma imagem, um

título e uma descrição

para cada idioma.



4 - Insira a descrição do projeto com riqueza de detalhes
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Para encontrar esse

dado, basta ir ao Google

Maps e selecionar o

local desejado com o

botão direito. Será a

primeira informação a

aparecer na tela. Ao

clicar com o botão

esquerdo, ela será

copiada para o seu

dispositivo.

5 - Informe a cidade e o estado do projeto, junto aos dados de latitude e

longitude do local
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http://maps.google.com/


6 - Insira os dados da sua empresa e o cronograma do projeto
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7 - Acrescente os detalhes e segmento do projeto
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8 - Informe os detalhes de Equipamentos do projeto e insira os anexos, tais

como o Plano de Trabalho, Projeto Executivo, Master Plan, entre outros
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Nesse caso, os

campos

aparecerão

conforme as

opções

selecionadas



9 - Aceite a declaração e selecione a opção de Salvar e Enviar. Caso não

tenha preenchido todos os campos e queira deixar para mais tarde, basta

apenas salvar
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Nessa área você

também pode visualizar

como o projeto ficará

depois de publicado

Ao salvar um

rascunho, o

projeto fica

disponível apenas

ao empreendedor,

para continuar a

edição mais tarde

Selecionando a opção

Salvar e Enviar, o projeto

é encaminhado para

curadoria e publicação

posterior



Guia rápido
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1 - Realizar cadastro 2 - Acessar a plataforma utilizando
a senha recebida por e-mail

3 - Inserir seu(s) projeto(s)

4 - Acompanhar status do envio
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