
TUTORIAL PARA 
ESTABELECIMENTOS 
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 A Agência de Desenvolvi-
mento do Turismo de Santa Ca-
tarina (Santur) lançou o Viaje+SC, 
programa de incentivo ao turismo 
regional no Estado de forma segu-
ra e responsável. Para participar 
basta seguir alguns passos e ins-
crever o seu estabelecimento.
 Tenha em mãos todos os do-
cumentos necessários e, em pou-
cos minutos, o seu estabelecimen-
to estará cadastrado e habilitado 
ao Viaje+SC.

COM ISSO, 
VOCÊ ESTARÁ 
AJUDANDO A 
FORTALECER 
O TURISMO 
CATARINENSE.
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> Clique em “Área do Prestador”;

> Siga todas as orientações ao clicar em 
“Criar conta” e preencha os dados necessários;

ACESSE O SITE: 
VIAJEMAIS.SC.GOV.BR
(Essa etapa deve ser preenchida por um 
representante legal do estabelecimento).

Crie seu usuário!
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> Envie uma foto do documento 
que contenha o CPF do 
representante legal da empresa 
(essa etapa pode ser feita 
posteriormente);

> Leia e aceite os termos de uso;

> Em seguida, você receberá um 
código (de quatro dígitos) no e-mail 
cadastrado. Após a validação desse 
código, crie a sua senha e clique 
em “redefinir sua senha”.
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> Faça o login com a sua senha e inicie o 
processo de cadastro do estabelecimento;

> Clique em “Cadastrar estabelecimento” e 
insira o CNPJ de sua empresa;

> Insira as informações solicitadas (Razão 
Social, e-mail de contato para fácil acesso, 
telefone comercial, atividades prestadas);

CADASTRE O 
ESTABELECIMENTO
(Essa etapa deve ser preenchida da 
maneira mais completa possível).

Acesse o site: viajemais.sc.gov.br
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> Insira as informações solicitadas para 
“Adicionar estabelecimento” e aceite os 
termos e condições; 

> Clique em “Cadastrar” e vá ao e-mail 
indicado para validar o estabelecimento 
cadastrado. Caso o e-mail demore a chegar, 
clique em “enviar novamente”;

> Você receberá um código (seis dígitos) no 
e-mail cadastrado. Em seguida, valide o 
seu estabelecimento com esse código na 
plataforma do Viaje+SC;

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

ENVIAR
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INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

> Clique na empresa cadastrada e vá para “Perfil 
do Estabelecimento”;

> Preencha as informações solicitadas 
(Nome fantasia, descrição do estabelecimento* e 
contato);

*ATENÇÃO!
Fique atento ao campo “Descrição do 
Estabelecimento”, pois essa será a forma como 
o cliente irá encontrar a sua empresa no portal;

PREENCHA AS 
INFORMAÇÕES DO SEU 
ESTABELECIMENTO
Acesse o site: viajemais.sc.gov.br
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> Adicione as fotos* do Estabelecimento 
Cadastrado
(é possível inserir até 11 fotos no cadastro);

ATENÇÃO!
Fique atento para a dimensão exigida 
para o cadastro das imagens:
> Imagem principal: 365x240px; 
> Capa do estabelecimento: 1440x307px;
> Imagens adicionais 365x240px;  
(até 9 imagens);

ADICIONE 
IMAGENS DO SEU 
ESTABELECIMENTO
Acesse o site: viajemais.sc.gov.br
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> IMPORTANTE! Após adicionar 
as imagens, clique em “Ativar o 
estabelecimento”;

* Não esqueça 
de ativar o seu 
estabelecimento, 
caso isso não 
seja feito o 
estabelecimento 
não estará público.
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> Clique no link “Selo” (à esquerda do painel 
do usuário);

> Selecione as práticas de saúde que você 
atende no seu estabelecimento;

> As práticas contornadas na cor azul 
são tidas como obrigatórias para você 
conseguir, ao menos, o “Selo Bronze 
- adota todas as práticas essenciais 
recomendadas”. Além do “Selo Bronze”, há 
o “Selo Prata” e o “Selo Ouro”;

SOLICITAÇÃO 
DOS SELOS
Acesse o site: viajemais.sc.gov.br
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> Clique em “atualizar”; 

Pronto, o sistema irá gerar automaticamente 
o selo que o seu estabelecimento conquistou.

> Faça o download das diretrizes #safetravel;

> Faça o download do Selo Viaje+SC.
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Após o término do “Cadastro” e solicitação 
do “Selo”, vá para a página inicial do portal 
“Viaje+SC” e veja se o seu estabelecimento 
está cadastrado de forma pública.

CONFERÊNCIA
DAS INFORMAÇÕES
Acesse o site: viajemais.sc.gov.br

* Caso deseje editar 
ou fazer alguma 
alteração, volte ao 
seu perfil.



o seu estabelecimento faz 
parte do Viaje+SC!
*Estar cadastrado para o Viaje+SC é pré-requisito para 
ações futuras em conjunto com a Santur.


