
Como cadastrar uma Unidade 
Multiplicadora no Portal Rural Sustentável



Na página inicial vá em “LOGIN”:



Acesse com login e senha enviados para seu e-mail.



Clique na aba propostas para ir na tela das propostas:



Selecione a opção de Unidades Multi plicadoras



Esta tela é onde fi carão todas as suas propostas cadastradas. Durante 
o cadastro, que é dividido em 4 partes, é permiti do realizar o 

preenchimento por etapas, sempre salvando a etapa para que o sistema 
guarde os dados e apresente nesta página a etapa seguinte, ou pode-se 

cadastrar todos os dados de uma só vez. Ao fi nal sua proposta fi cará  com 
status “Nova Proposta de Unidade Multi plicadora”.

 Para cadastrar uma nova PTEC de UM, deve-se clicar no botão “Adicionar 
Unidade Multi plicadora”.



Página de cadastro do Produtor

Caso o produtor não tenha 
telefone e e-mal, cadastrar 

as informações do ATEC

As caixas de 
preenchimento 

coloridas de azul, são 
automati camente 

preenchidas pelo sistema.

Só será possível passar para a guia de 
cadastro da propriedade, onde será salva 

a primeira etapa de preenchimento, 
após todos os campos desta guia 

estarem preenchidas



Aqui deve-se informar a área total 
de ACF da propriedade.

Caso o produtor já possua alguma 
das tecnologias do projeto 

implementada em sua propriedade, 
marque a opção como sim e 
informe quais as tecnologias 

existentes.

Página de cadastro da Propriedade



Deve-se selecionar como “SERÁ 
IMPLANTADA” toda(s) a(s) 

tecnologia(s) que o produtor irá 
implementar. Ao marcar como será 
implementada aparecerá uma caixa 

de texto para informar a área da 
tecnologia que será implementada.

Deve-se informar a área de ACF que 
será usada pra compor a UM, esta 
área deverá ser diferente da área 

total de ACF da propriedade.

Página de cadastro da Propriedade



Página de cadastro da Propriedade

Na submissão dos 
documentos, deve-se 
primeiro comprimir 

todos os arquivos no 
site recomendado 

pelo portal, deve-se 
também renomear 

o arquivo com a 
chave da PTEC + o 

ti po do documento 
para facilitar a busca 

na fi nalização da 
proposta.





Em todas as abas de 
tecnologia deve-se preencher 
todos os campos solicitados 
e informar as espécies que 
irão compor a tecnologia, 
para cadastrar as espécies 

deve- se clicar no botão 
“Cadastrar nova espécie”.

Cadastro da(s) tecnologias



Após preencher todos os campos das tecnologias que irá ulti lizar e salvar 
no botão localizado ao fi nal da guia, todas as abas irão fi car verde.

Feito isso, clicar no botão 
“Ir para a próxima etapa”.



Cadastro da Assistência Técnica

O ATEC deve informar a 
quanti dade de visitas técnicas 

que irá realizar, ao selecionar, irá 
abrir caixas de data e ati vidades 

previstas correspondentes ao 
número de visitas técnicas 

selecionadas.

Nos campos de caixas de texto, 
são permiti dos no máximo 4 mil 

caracteres.

Ao clicar em “Finalizar propostas 
de UM” a proposta estará salva 

e fi nalizada.



Qualquer dúvida, entre em 
contato com a equipe do projeto 

Rural Sustentável pelo e-mail: 
suporte.prs@iabs.org.br


