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Este guia obteve o “Prêmio Qualidade” no COM.PA de Bolonha 
“Salão Nacional da Comunicação Pública e dos Serviços ao Cidadão”,

em 19 de setembro de 2002, com a menção seguinte: 
“pelo caráter particularmente inovador deste instrumento de comunicação”.





“Viver na Itália”, guia informativo sobre as normas que disciplinam 
a situação dos cidadãos estrangeiros, dirigido principalmente aos 
cidadãos imigrantes que decidiram residir em nosso país, já está na 
quarta edição e foi atualizado com as várias reformas legislativas que 
se produziram nos últimos três anos. 
A atualização do guia também se realizou atendendo o pedido das 
associações de cidadãos estrangeiros que vivem no território da 
província de Treviso, para as quais este instrumento, traduzido em oito 
idiomas (albanês, árabe, chinês, francês, inglês, português do Brasil, 
espanhol e russo)  é de grande utilidade, muito divulgado e utilizado. 
Este guia é muito útil quer no momento da primeira entrada, quer 
posteriormente durante o processo de inserção do cidadão estrangeiro 
no tecido social, uma vez que facilita o conhecimento dos mecanismos 
do sistema administrativo e das normas que o regulam, favorecendo 
um positivo processo de integração. 
Esta publicação faz parte das iniciativas que a Província de Treviso 
está realizando para consolidar a rede institucional, promovida já 
há vários anos pelas Administrações competentes em matéria de 
imigração. Aproveito para lembrar que o guia já recebeu importantes 
reconhecimentos como projeto piloto na Itália. 
O folheto em papel é fornecido junto com a versão “on-line”, presente 
no site da entidade para informar todos os regulamentos em matéria 
de imigração. 
Quero estender meus agradecimentos a todos os operadores, 
instituições e associações de voluntariado que atuam no setor. Desejo 
que este guia ajude aquelas pessoas que optaram por morar em nosso 
país e que têm um verdadeiro desejo de integração.

Presidente da Província de Treviso
Leonardo Muraro
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Com muito prazer apresentamos uma nova edição do guia informativo 
multilíngue, que pretende ser:  
- um instrumento destinado não só aos estrangeiros mas também aos 
italianos, que sendo mais numerosos e estando em contato com a 
imigração, precisam de uma orientação na complexa regulamentação 
desta matéria;
- um prontuário para os operadores de entidades e associações que 
trabalham em contato com os estrangeiros, para a consolidação da 
rede interinstitucional promovida há vários anos pela Província de 
Treviso
- uma primeira aproximação, sem excessivos tecnicismos, visando 
a abordar as problemáticas mais comuns na vida quotidiana dos 
imigrantes e procurando dar uma resposta às questões mais frequentes 
em termos de entrada e residência, família, trabalho, saúde, ensino, 
moradia e cidadania.
- um índice das sedes institucionais na província de Treviso, dos centros 
de acolhida, dos serviços de informação, das escolas e dos centros 
de formação, dos distritos sócio-sanitários, das embaixadas e dos 
consulados, e por último. Das associações de estrangeiros presentes 
no território.
Esta publicação, promovida pela Província de Treviso, dentro do 
âmbito do Acordo do Programa Região e Províncias do Vêneto em 
matéria de Imigração, foi realizada pelo Departamento de Políticas 
Sociais e projetada e atualizada pelo Departamento de Imigração, aos 
quais quero estender nosso agradecimento.
Um desejo: que este guia consiga agilizar os processos de integração 
e de cidadania ativa, em uma reciprocidade que, por si mesma, pode 
constituir uma ocasião de crescimento para nossa comunidade.

Vereadora das Políticas Sociais e Imigração

Barbara Trentin
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Entrada e Residência

1. ENTRADA E RESIDÊNCIA

A disciplina da imigração, contida principalmente no Texto Único 
(Decreto Legislativo de 25 de julho de 1998, nº 286, e alterações 
sucessivas1) e no seu Regulamento de Atuação (D.P.R. de 31 de 
agosto 1999, nº 394, e modificações sucessivas), aplica-se aos 
estrangeiros extra-comunitários2, isto é, aos cidadãos de Estados que 
não pertencem à União Européia, e aos apátridas. Esta disciplina, em 
princípio, estende-se aos cidadãos dos Estados membros da União 
Européia3, salvo no que diz respeito ao que se prevê nas normas de 
atuação de ordenamento comunitário. Por sua vez, a condição jurídica 
dos cidadãos comunitários4 é disciplinada por normas especiais, 
com base na transposição de uma diretriz comunitária, cuja redação 
também se aplica a todos os outros cidadãos dos países membros do 
Espaço Econômico Europeu5 e aos cidadãos da Suíça e da República 
de San Marino.
Equiparam-se, além disso, aos cidadãos comunitários e cidadãos dos 
Estados que, mesmo sem fazer parte da União Européia, aderiram ao 
Acordo de Schengen. Este último regula a circulação dos estrangeiros 
no interior do denominado “espaço Schengen”, que compreende 
os territórios dos Estados que assinaram a respectiva convenção 
aplicável6. Tal acordo, implementado na Itália em 1997, prevê a atuação 
de uma política comum dos países europeus quanto a temas de asilo 
e imigração, de controle fronteiriço, de disciplina de vistos de entrada 
e de cooperação judicial e entre corpos policiais em matéria penal e 
de extradição. Com base nestas disposições, a entrada na Itália de 
estrangeiros provenientes de fora do espaço Schengen é permitida 
somente quando o cidadão:
1 - O Texto Único sobre a Imigração, alterado algumas vezes ao longo dos anos foi atualizado de modo significativo 

pela lei nº 189, de 30 de julho de 2002, c.d. “Bossi-Fini (a reforma foi realizada só com a aprovação do respectivo 
Regulamento de Atuação D.P.R. nº 334, de 18 de outubro de 2004) e recentemente com a Lei n. 94, de 15 de 
julho de 2009 “indicando medidas em matéria de segurança pública”.

2 - Faz-se referência a esta acepção ampla do termo quando se fala de cidadão estrangeiro.

3 - Países membros da União Européia: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, República Checa, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

4 - Principalmente o decreto legislativo de 6 de fevereiro de 2007, nº 30 e suc. mod., “Atuação da diretriz 2004/38/
CE relativa ao direito dos cidadãos da União de seus familiares de circular e de residir livremente no território 
dos Estados membros”.

5 - Noruega, Islândia, Liechtenstein.

6 - Países signatários da Convenção aplicável do Acordo de Schenghen: Bélgica, Países Baixos, França, Alemanha, 
Luxemburgo, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Áustria, Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia, Suécia, 
Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, República Checa e Malta.
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a) apresenta-se num ponto de passagem fronteiriça autorizado;
b) bem seja em posse de um passaporte válido ou de outro 

documento de viagem equivalente;
c) disponha de documentos que justifiquem a finalidade e as condições 

da permanência e comprovem que dispõe de recursos financeiros 
suficientes com relação à natureza e à duração da estadia e às despesas 
de retorno ao país de proveniência, ou de trânsito a outro Estado; 

d) bem seja em posse de visto de entrada válido, salvo em casos 
excepcionais expressamente disciplinados pela lei7; 

e)  não esteja relacionado a fins não admissíveis; 
f) não seja considerado perigoso à ordem pública e à segurança do Estado 

e não tenha sido condenado, também com sentença não definitiva 
(inclusive aquela adotada com transação penal) por um dos delitos 
previstos no artigo 380, incisos 1 e 2 do código de processo penal, 
ou bem por crimes relativos a estupefacientes, à liberdade sexual, 
ao encobrimento da imigração clandestina à Itália e da emigração 
clandestina da Itália a outros Estados, ou por crimes relacionados 
ao alistamento de pessoas destinadas à prostituição ou de menores 
empregados em atividades ilícitas. Impede a entrada do estrangeiro 
na Itália também a condenação com sentença irrevogável por crimes 
relativos a falsificação e a proteção das marcas e do direito de autor. 
A presença de um requisito negativo ou a ausência de um requisito 
positivo requerido implica no impedimento da passagem do 
estrangeiro pela fronteira, mesmo quando contar com visto de 
entrada regular. Na fronteira italiana, o estrangeiro é submetido 

7 - Países isentos da obrigação de visto de entrada para estadias de no máximo 90 dias, por turismo, missão, 
negócios, convite e competição esportiva:

 Albânia, Andorra, Argentina, Austrália, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 
Coreia do Sul, Costa Rica, Croácia, El Salvador, Japão, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel, Macau, 
Macedônia, Malásia, México, Mônaco, Montenegro, Nicarágua, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Sérvia, 
Singapura, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela.

 Países sujeitos à obrigação de visto de entrada: Afeganistão, Argélia, Angola, Antígua e Barbuda, Arábia 
Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Butão, Bielorrússia, 
Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camboja, Camarões, Cabo Verde, Chade, China, Colômbia Cômoros, Congo, 
Congo (República Democrática), Coreia do Norte, Costa de Marfim, Cuba, Domínica, Dominicana (República), 
Equador, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eritréia, Etiópia, ex-República Iugoslava da Macedônia, Fiji, Filipinas, 
Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gana, Jamaica, Djibouti, Jordânia, Granada, Guiné, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, 
Guiana, Haiti, Índia, Indonésia, Iran, Iraque, Cazaquistão, Quênia, Quirguistão, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, 
Líbano, Libéria, Líbia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Mali, Mariana do Norte (Ilhas), Marrocos, Marshall 
(Ilhas), Mauritânia, Maurício, Micronésia, Moldova, Mongólia, Moçambique, Myanma, Namíbia, Nauru, Nepal, 
Níger, Nigéria, Omã, Paquistão, Palau, Papua-Nova Guiné, Peru, Qatar, República Centro-Africana, Ruanda, 
Rússia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Grenadinas, Salomão (Ilhas), Samoa Ocidental, São 
Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, Síria, Somália, Sri Lanka, África do Sul, Sudão, Suriname, 
Suazilândia, Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidade e Tobago, Tunísia, Turquia, 
Turcomenistão, Tuvalu, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Iêmen, Zâmbia, Zimbábue. Entidades 
territoriais não reconhecidas: Taiwan e Autoridade Palestina.
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aos controles alfandegários relativos às mercadorias e ao dinheiro 
transportados. Uma vez superados positivamente os controles, a 
autoridade fronteiriça carimba o passaporte com a data e lugar de 
trânsito. 

O carimbo no passaporte é considerado como um ato devido que, 
caso seja omitido pela autoridade fronteiriça, deve ser solicitado 
explicitamente pelo cidadão estrangeiro, pois prova a data de sua 
entrada no território do Estado. 

Nos casos em que a entrada do estrangeiro for negada e este tiver 
tentado entrar com recursos alheios, o vetor do meio de transporte 
utilizado para atravessar a fronteira é obrigado a reconduzir o 
estrangeiro ao Estado de procedência ou àquele onde se concedeu a 
passagem para a viagem. 

Caso o estrangeiro atravessar a fronteira com meios de transporte 
alheios, os responsáveis por tais meios têm a obrigação de averiguar 
se as pessoas transportadas estão em posse dos documentos 
necessários para a entrada na Itália e, eventualmente, devem informar 
a polícia fronteiriça sobre a presença de estrangeiros a bordo em 
situação irregular. No caso de inobservância de tais obrigações prevê-
se uma sanção administrativa com o pagamento de uma quantia de 
3.500 a 5.500 euros por cada estrangeiro transportado.

A demonstração dos meios de sustentação adequados, com base nos 
parâmetros estabelecidos por algumas medidas ministeriais8, deve ser 
apresentada não só na entrada (no momento da liberação do visto 
e ao atravessar as fronteiras) como também durante a permanência 
no território do Estado, sob pena de rejeição ou revogação do título 
durante a permanência.

Não pode ser recusado, embora faltem documentos ou requisitos 
requeridos para a entrada, quem solicitar asilo político, quem ostentar 
o status de refugiado e quem se beneficiar de medidas de amparo 
temporário por motivos humanitários.

8 - Cf.  Diretriz Ministério do Interior de 1 março de 2000 “Concernente à definição dos meios de subsistência para a 
entrada e residência dos estrangeiros no território do Estado” Decreto Interministerial em matéria de vistos de entrada 
de 12 julho de 2000, www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº 19, fontes normativas) e Regulamento (CE) n. 
810/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de julho de 2009, que instituiu um código comunitário dos 
vistos.
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1.1. VISTO DE ENTRADA

O visto é uma autorização administrativa para a entrada no território 
do Estado, concedida pela representação diplomática e consular 
italiana do país de origem ou de residência estável do estrangeiro, 
dentro de 90 dias desde a data do pedido.
Nos casos de absoluta necessidade, a polícia fronteiriça pode autorizar 
a concessão de:
• vistos de entrada não superiores a 10 dias;
• vistos de trânsito não superiores a 5 dias.
Junto ao visto de entrada, a representação diplomática ou consular 
concede ao estrangeiro um documento escrito em seu idioma, relativo 
aos direitos e deveres inerentes à entrada e à residência na Itália.

O visto não é concedido aos estrangeiros que tenham sido expulsos 
anteriormente do Estado italiano ou de um dos países da área 
Schengen, ou considerados perigosos à ordem pública e à segurança 
da Itália e de outros Estados da União Européia com base nos acordos 
ou tratados em nível internacional. 

A eventual negação do visto de entrada é comunicada ao interessado 
em italiano ou em outro idioma compreendido por este e, de acordo 
com os princípios gerais, só poderá ser motivada em alguns casos.9 
A apresentação de documentação falsa ou adulterada ou falsos 
atestados implica nas relativas responsabilidades penais e na 
inadmissibilidade do pedido.

Para solicitar o visto de entrada é preciso indicar:
• os dados pessoais próprios e eventualmente os de parentes 

indicados a seguir;
• os dados do passaporte ou de um documento equivalente;
• o lugar de destino;
• o motivo e duração da estadia. 

Para o pedido de visto, é preciso anexar:
• a documentação necessária conforme o tipo de visto solicitado;10

• o passaporte ou um documento equivalente;

9 - Pedido apresentado conforme os artigos 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39 do T.U. (da lei nº 286/98 e suc. mod.).

10 - Tipos de visto: adoção, negócios, tratamento de saúde, diplomático por credenciamento ou notificação, fami-
liares juntos, competições esportivas, inserção no mercado de trabalho, convite, trabalho autônomo, trabalho 
assalariado, missão, motivos religiosos, reentrada, residência eletiva, reagrupamento familiar, estudo, trânsito 
aeroportuário, trânsito, transporte, turismo, férias trabalho, Cf. Decreto Interministerial em matéria de vistos de 
entrada de 12 de julho de 2000).
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• a documentação relativa à finalidade da viagem;
• a documentação comprobatória e meios de transporte utilizados;
• a documentação relativa à disponibilidade de recursos de subsistência 

necessários para a viagem, estadia e, exceto para estadias por 
motivos de trabalho, no retorno à própria pátria e de eventuais 
parentes a cargo;

• a documentação relativa às condições da viagem.

Para a expedição de vistos relativos a parentes de cidadãos 
estrangeiros, é preciso apresentar:
• a documentação indicada nos itens anteriores;
• os certificados de atestação de parentesco, de casamento, de 

menor de idade ou de inabilitação para o trabalho, expedidos pela 
autoridade competente no país de origem ou de residência estável, 
traduzidos e legalizados pela representação diplomática ou consular 
italiana (constando a Apostila para os países aderidos à convenção 
de Haia de 05/10/196111);

• a autorização (nulla osta) da prefeitura – serviço exclusivo para a 
imigração que comprova a disponibilidade de alojamento adequado 
e os recursos de subsistência12. 

1.2. IMIGRAÇÃO CLANDESTINA

Exceto se o fato não constitui crime mais grave o estrangeiro que entra 
ou permanece no território do Estado, violando as normas previstas 
pelo Texto Único sobre a Imigração, comete o crime de imigração 
clandestina e é punível com a multa de 5.000 até 10.000 euros. Esta 
disposição não é aplicada aos estrangeiros que já são barrados na 
fronteira.

Se o estrangeiro entra no território violando as normas previstas pelo 
Texto único mas solicita a proteção internacional o procedimento 
penal é suspenso. Se for reconhecida a proteção internacional ou for 
emitida uma autorização de permanência por motivos humanitários 
o juiz pronuncia uma sentença de despronúncia.

Quem quer que promova, dirija, organize, financie ou realize o transporte, 
favorecendo a entrada ilegal de um estrangeiro na Itália ou em outro 

11 - Cf. seção 7. CIDADANIA, nota nº 72.

12 - A autorização da Prefeitura não serve para o visto de entrada dos familiares estrangeiros de cidadãos italianos, 
ou comunitários  
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Estado do qual a pessoa não é cidadã ou não possua autorização de 
residência permanente, será castigado com a pena de prisão de um 
a cinco anos e com multas de 15.000 euros para cada pessoa que 
entrar clandestinamente no país. As penas são aumentadas com a 
prisão de cinco até quinze anos e a multa é de 15.000 euros para 
cada pessoa, se a entrada e permanência ilegal abranger cinco ou 
mais pessoas, ou se para obtê-los a pessoa foi exposta a perigo para 
a sua vida e incolumidade, ou foi submetida a tratamento desumano 
e degradante, ou caso o delito tenha sido cometido por três ou mais 
pessoas em comum acordo ou utilizando serviços internacionais de 
transporte ou mesmo documentos falsificados ou adulterados ou, em 
todo caso, ilegalmente obtidos, ou enfim se os autores do fato possuem 
a disponibilidade de armas ou materiais explosivos. Caso a entrada ilegal 
tenha como finalidade a exploração da prostituição ou a implicação 
de menor empregado em atividades ilegais, a pena de detenção 
é ampliada por um terço à metade e aplica-se a multa de 25.000 
euros para cada pessoa cuja entrada foi realizada de forma ilegal. 
Nestes casos é obrigatória a detenção em flagrante, e é confiscado o 
meio de transporte utilizado para cometer o crime. 

Também se pune com pena de prisão de até quatro anos e multa de 
até 30 milhões de liras (equivalente a 15.493,70 euros) quem favoreça 
a permanência na Itália de estrangeiros irregulares por atividades 
ilícitas ou para obter disso algum proveito injusto.

Qualquer cidadão, por obter proveitos injustos, dar alojamento a título 
oneroso a um cidadão estrangeiro sem autorização de residência, 
em um imóvel do qual disponha, ou concedê-lo ao mesmo também 
em arrendamento, será punido com pena de prisão de seis meses a 
três anos. Ainda que se conceda a suspensão condicional da pena, 
a condena implica no embargo do imóvel, salvo se pertencer a um 
terceiro alheio ao crime. 

1.3. AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

A autorização de residência é uma autorização administrativa concedida 
ao cidadão estrangeiro para poder permanecer no território do Estado 
e é solicitada em princípio pelos mesmos motivos para os quais foi 
expedido o visto de entrada.
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O estrangeiro, uma vez na Itália, tem oito dias úteis para solicitar a 
autorização de residência à autoridade competente, sob a pena 
de expulsão administrativa. O prefeito decreta a expulsão quando o 
cidadão permanecer no território sem pedir a autorização nos prazos 
previstos, salvo se o atraso for decorrente de motivos de forças 
maiores (calamidades naturais, graves condições de saúde...).

Além disso, quem quer que dê alojamento ou hospedar um estrangeiro 
(mesmo que seja parente ou afim) é obrigado a enviar uma 
comunicação escrita, no prazo de 48 horas, à autoridade policial, 
isto é, à delegacia de polícia ou à prefeitura da cidade onde resida. 
No caso de não realizar esta comunicação prevê-se uma sanção 
administrativa de 160 a 1.100 euros.

A autorização de residência de curta duração, autorização para 
turismo, foi anulada13 e substituída pela declaração de presença 
que deve ser devolvida pelo cidadão estrangeiro, respectivamente: 
• junto à autoridade da fronteira no momento da chegada, se a 

entrada realizar-se por vôo direto entre um país extra-comunitário 
e a Itália (e certifica-se com o carimbo de entrada); 

ou: 
• à Chefia de Polícia da província onde o estrangeiro se encontra, 

dentro de 8 dias úteis, se a entrada ocorrer com uma escala 
intermediária em um País da área Schengen. A declaração de 
presença é certificada pela cópia que é entregue ao cidadão 
estrangeiro e que deve ser conservada para poder comprovar a 
regularidade da permanência no território do Estado14.

A competência para a expedição da autorização de residência é do 
“chefe de polícia da província onde o estrangeiro se encontrar”, ou 
melhor, do administrador da província onde o estrangeiro pretende 
permanecer, ou, em caso de primeira entrada por união familiar e por 
trabalho assalariado, do serviço exclusivo de imigração da prefeitura do 
local de residência. 

Quando o cidadão estrangeiro solicita a autorização de residência 
concomitantemente deve assinar um acordo de integração articulado 

13 - Cf. Lei 28 de maio 2007, n. 68 “Regulamentação de residência de corta duração dos estrangeiros para visitas, 
negócios, turismo e estudo.”

14 - Por praxe, na província de Treviso, a declaração de presença é expedida pela Delegacia de Polícia do Conselho 
(Via Maggiore Piovesana, nº 13 – tel. 0438/377811 – Fax: 0438/377825, horário de 2ª a 6ª das 09:00 às 13:00h).
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por créditos, com o compromisso de subscrever objetivos específicos 
de integração (frequência de cursos di idioma italiano e educação 
cívica, matrícula de filhos na escola se em idade de escola obrigatória, 
atividade de voluntariado…) a ser obtido no período de validade 
da autorização de residência. Segundo este acordo os cidadãos 
estrangeiros ganharão pontos conforme atingem os objetivos fixados, 
enquanto os perderão até a zeragem e à revogação da autorização 
de residência todas as vezes que demonstram pouca integração. Não 
devem estipular o acordo de integração os titulares de autorização 
de residência para asilo, os que solicitam asilo e os que solicitam 
proteção subsidiária, os titulares de autorização de residência por 
motivos humanitários e por motivos familiares, assim como os titulares 
de autorização de residência CE para residentes de longo período e 
de carta de permanência para familiar estrangeiro cidadão UE.

O pedido da primeira expedição, renovação, conversão ou atualização 
dos principais tipos de autorizações de residência, desde dezembro 
de 2006, deve ser apresentado à chefia competente, não mais 
diretamente, mas através das agências do correio habilitadas e 
destacadas com o logotipo “Sportello Amico”, utilizando o kit 
postal adequado15. No entanto, para algumas categorias limitadas 
de autorização de residência, o pedido ainda deve ser apresentado 
diretamente pelo interessado junto à chefia competente ou delegacias. 
A diferença entre estas duas modalidades de apresentação do pedido 
consiste num resultado prático de grande importância, em efeito, com 
o novo procedimento do Kit postal, o cidadão obterá uma autorização 
de residência em formato eletrônico (p.s.e.), enquanto que com a 
apresentação direta do pedido nos departamentos da Chefia, obterá 
uma autorização de residência comum em formato de papel.

Esta nova modalidade de apresentação do pedido através do kit 
postal para obter uma autorização eletrônica de residência prevê-se 
especialmente para os seguintes tipos de autorizações de residência:

• à espera de ocupação
• asilo político já reconhecido (renovação)
• autorização de residência CE para estadias de longa duração 

(antigo cartão de residência)
• conversão de autorização de residência (de família a trabalho; 

15 - Telegrama urgentíssimo Ministério do Interior de 7 de dezembro de 2006. www.trevisolavora.org/guidastranieri 
(seção nº 19, fontes normativas).
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de trabalho a família; de estudo, após a obtenção do diploma de 
graduação ou de titulação especializada, a trabalho;) 

• cópia da autorização de residência de longo prazo - CE  
(antigo cartão de residência)

• cópia da autorização de residência
• família
• familiar menor de 14-18 anos
• trabalho autônomo
• trabalho assalariado
• trabalho em casos particulares, ant. art. 27 D. lei nº 286/98 e 

modificações sucessivas. T.U.
• trabalho assalariado temporário
• missão (superior a 90 dias)
• motivos religiosos
• residência seletiva
• pesquisa científica
• status de apátrida (renovação)
• estudo (superior a 90 dias)
• aprendizagem
• à espera de cidadania16 
• formação profissional
• atualização da autorização de residência CE para estadia de 

longa duração, ant. cartão de residência (mudança de domicílio 
ou de estado civil, inserção de filhos, modificação de passaporte, 
atualização de foto)

• atualização de autorização de residência (mudança de domicílio 
ou estado civil, inserção de filhos, modificação de passaporte).

O pedido deve ser apresentado pelo solicitante, que é identificado no 
ato da aceitação17 e a quem se entrega um recibo de confirmação 
postal com elementos de segurança (entre os quais, tarja magnética). 
O custo da apresentação do pedido é de 27,50 euros recolhidos 
mediante boletim de reembolso postal, de 14,62 euros pelo selo 
fiscal, e 30,00 euros a pagar ao operador do Serviço Postal na entrega 
do pedido. O pedido de emissão, de renovação e de conversão da 
autorização de residência está sujeito também ao pagamento de uma 
taxa, cujo valor é fixado entre o mínimo de 80 e o máximo de 200 

16 - Por praxe, a Chefia de Treviso expede a autorização de residência por espera de cidadania em formato impresso.

17 - N.b. necessário para a identificação o passaporte válido e, em caso de renovação, também a autorização em vigor.
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euros. Estão excluídas do pagamento as autorizações de residência 
por motivos de asilo político (também solicitação), proteção subsidiária 
e motivos humanitários.

O recibo da confirmação postal certifica que a apresentação do 
pedido foi entregue e assume a mesma validez da cédula tradicional, 
permitindo ao estrangeiro poder gozar, durante o período do 
procedimento administrativo, dos mesmos direitos reconhecidos ao 
titular da autorização de residência pendente18.

O cidadão estrangeiro que tiver apresentado o pedido de autorização 
de residência eletrônica através do procedimento do kit postal será
posteriormente convocado pelo Serviço de Imigração, através de carta, 
ou por outros meios de comunicação (www.portaleimmigrazione.it, 
s.m.s., telefone...) para o registro das impressões digitais.
No dia da convocação, o estrangeiro deverá levar consigo19:
• passaporte ou documento equivalente, que ateste a nacionalidade, 

lugar e data de nascimento, com o respectivo visto de entrada20;
• 4 fotografias de formato 3x4 com fundo branco;
• documentação comprobatória da disponibilidade de meios de 

subsistência; 
• documentação comprobatória do domicílio ou futura residência;
• a documentação original, já anexada no momento da expedição 

do kit postal e, caso haja alguma alteração em sua condição legal, 
será preciso, ademais, apresentar toda a documentação atualizada 
que certifique o novo estado. 

O cidadão que solicita a autorização de residência, no momento da 
convocação, é fotografo e são tomadas suas impressões digitais 
(processo de identificação foto-digital).

Para o preenchimento do kit postal, o estrangeiro pode valer-se do 
suporte dos Patronatos, ou das Prefeituras habilitadas para realizar tal 
procedimento, com base nas normativas estipuladas pelo Ministério 
do Interior21. 

18 - Cf. Diretriz do Ministério do Interior sobre direitos do estrangeiro na demora da renovação da autorização de 
residência de 5 Agosto de 2006 e de 23 de fevereiro de 2007 e Circular da Chefia de Treviso de 13 de fevereiro 
de 2008.

19 - Excluem-se os casos de pedido de asilo, de residência por motivos de proteção social e por motivos humanitários.

20 - Com exceção para os cidadãos provenientes de Estados isentos de visto por turismo com base nos acordos ou alianças.

21 - Consultando a web www.portaleimmigrazione.it é possível ver os endereços e os números telefônicos dos 
diversos serviços sindicais ou municipais que desenvolvem esta atividade em todo o território nacional.
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O interessado, por sua vez, deve dirigir-se pessoalmente à chefia 
competente no território (ou nas delegacias regionais), para apresentar 
os pedidos relativos à expedição, renovação, modificação de um dos 
determinados tipos de autorização de residência que serão impressos 
em formato impresso22. No momento da apresentação do pedido, 
o interessado é identificado, e obtém um agendamento, com data 
e hora de convocação, para apresentar o pedido completo com 
toda a documentação necessária. No dia da convocação, entrega-
se ao cidadão estrangeiro uma cédula com fotografia e carimbo 
de protocolo da Chefia-Delegacia de Polícia. A cédula permite ao 
estrangeiro poder gozar dos mesmos direitos reconhecidos ao titular 
de uma autorização de residência válida, caso possua os requisitos 
previstos.23

As autorizações de residência em formato eletrônico e impressas até o mês 
de outubro de 2008 não contêm, entre os elementos gráficos impressos 
no cartão, a indicação dos motivos, portanto, no momento da entrega, 
a pedido do cidadão estrangeiro, concede-se um atestado específico 
para certificar os motivos de sua permanência no Estado. Tal atestado é 
necessário para poder firmar um contrato de trabalho ou para a inscrição 
como desempregado junto ao Centro para o Emprego competente, e 
para desenvolver qualquer atividade de trabalho autônomo.

O cidadão estrangeiro deve apresentar a própria autorização de 
residência, sempre que os oficiais ou agentes da segurança pública 
solicitarem. Caso se negue a apresentá-la, sem justa causa, será punido 
com pena de prisão de até 1 ano e uma multa de até 2.000 euros. 

1.3.1. DURAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

A duração da autorização de residência, salvo se expedida por motivos 
de trabalho, é conforme à prevista no visto de entrada.
Não pode superar:
• 6 meses, renováveis por um ano, por motivos de proteção social;

22 - Cf. a praxe em uso na província de Treviso www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº 2, residência do 
cidadão estrangeiro, parágrafo nº 2, conversão da autorização de residência).

23 - Todas as retiradas das autorizações de residência, bem seja em formato de papel como em formato eletrônico, 
são realizadas junto ao Serviço de Imigração da Chefia de Treviso, mais especificamente: as autorizações de 
papel são entregues na terça e quinta feira das 9:00 às 11:00h, as autorizações eletrônicas, no sábado das 9:00 
às 11:00 h (Cf.: http://questure.poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-1121-1.htm).
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• 1 ano, com relação à freqüência de um ano letivo para estudo ou 
para formação devidamente certificada e, no caso de cursos com 
vários anos de duração, a autorização de residência é renovável 
a cada ano;

• com o mínimo de 20 dias ao máximo de 9 meses para trabalho 
temporário nos setores que requeiram tal duração;

• 2 anos, para reagrupamento familiar;
• 2 anos, para trabalho autônomo;
• a duração do contrato de residência por motivos de trabalho, em 

todo caso, não pode superar 1 ano se for por tempo determinado 
e 2 anos se for por tempo indeterminado;

• com tempo estabelecido com base na necessidade documentada, 
nos demais casos permitidos pela legislação.

1.3.2. CONTRATO DE RESIDÊNCIA.

A instituição do contrato de residência foi introduzida pela principal 
reforma aplicada ao Texto Único sobre a Imigração e seu Regulamento 
de Atuação24.
É o pressuposto para a concessão ou renovação da autorização de 
residência para trabalho assalariado e, como tal, incide na condição 
jurídica administrativa do cidadão estrangeiro.

O contrato de residência não constitui um título válido para a expedição 
ou renovação da autorização de residência para trabalho assalariado 
se não contiver:
• a garantia, por parte do empregador, da disponibilidade de 

alojamento, de acordo com os parâmetros mínimos da habitação 
residencial pública; 

• o empenho para pagamento, por parte do empregador, dos gastos 
de viagem para o retorno do trabalhador ao País de procedência, 
caso seja necessário recorrer a um procedimento por via de coação 
na fronteira. No entanto, cabe distinguir o caso da primeira entrada 
do trabalhador estrangeiro do caso em que o trabalhador já está 
presente no território do Estado.

24 - Cf. Lei nº 189 de 30 de julho de 2002, (c.d. Bossi-Fini) e d.P.R. de 18 de outubro de 2004, nº 334 e particular-
mente art. 5 bis dec. leg. nº 286/98 e suc. mod., Texto Único Imigração e art. 8 bis e 13, item 2 bis, d.P.R. nº 394 
de 1999 e suc. mod., Regulamento de Atuação.
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No caso da primeira entrada, a autorização de residência para trabalho 
assalariado é concedida somente após a estipulação do contrato de 
residência firmado entre o empregador italiano, ou estrangeiro que 
resida regularmente na Itália, e o trabalhador estrangeiro. A estipulação 
do contrato deve realizar-se dentro do prazo de oito dias desde a 
entrada do estrangeiro, junto ao Serviço Único (Sportello Unico) para 
a Imigração da prefeitura da província onde resida ou onde se localize a 
sede legal do empregador ou onde terá lugar a prestação de trabalho. 

Por outro lado, o contrato de residência representa também o 
pressuposto para a renovação da autorização de residência por trabalho 
assalariado, ou para a modificação de alguns títulos de residência25 
em trabalho assalariado, e deve ser estipulado pelo empregador 
que deseja contratar um trabalhador estrangeiro titular de tais tipos 
de autorizações de residência. Tal contrato deve ser comunicado 
pelo empregador, no prazo de cinco dias, à Prefettura – Sportello 
Unico per l’Immigrazione, mediante carta registrada com aviso de 
recebimento, sob pena de sanção administrativa de 500 a 2.500 euros. 
Nestes casos, as partes concluem o contrato de residência, de forma 
direta e autônoma, com base no respectivo modelo.

O contrato de residência não deve ser estipulado quando se contrata 
nas mesmas dependências um trabalhador estrangeiro titular de uma 
autorização de residência CE (antigo cartão de residência) ou de um 
título de residência válido para trabalhar, porém concedido por um motivo 
distinto ao de “trabalho assalariado” (ex.: autorização de residência por 
motivos familiares, de estudo, humanitários, asilo, proteção social…).26

Tal contrato deverá ser estipulado somente no momento da eventual 
conversão do título possuído em autorização de residência para 
trabalho assalariado.

1.3.3. RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

A renovação da autorização de residência deve ser pedida à 
Chefia da Província do domicílio pelo menos sessenta dias antes do 
vencimento e está sujeita à verificação dos requisitos necessários.

25 - Ex.: autorização de residência por estudo, estudo, trabalho temporário, menor de idade, tutela, motivos huma-
nitários, família, proteção social…

26 - Nota Ministério do Interior nº 2768/2.2 de 25/10/2005, www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº 5 entrada 
para trabalho assalariado, parágrafo e), fontes normativas).
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É concedida somente se atendem as condições requisitadas. 
Com base no novo procedimento introduzido com a autorização de 
residência por via eletrônica (p.s.e.), o pedido de renovação ou de 
atualização dos principais tipos de títulos para a residência, desde 
de dezembro de 2006, é apresentado à chefia competente, e não 
mais diretamente, mas através das Agências de Correios habilitadas, 
seguindo o sistema já descrito do c.d. kit postal27. 

Para a renovação das autorizações em papel, por sua vez, a Chefia, 
por praxe, continua a estabelecer um agendamento no qual se indica 
a data de apresentação do pedido de renovação ou modificação. 
  

O impresso sobre o qual se formaliza o agendamento substitui 
provisoriamente a autorização de residência durante o período 
compreendido desde o vencimento desta última ao dia em que o 
estrangeiro se apresenta na Chefia para a entrega do pedido. Com 
a autorização de residência caducada após ter sido marcado o 
agendamento, permite-se iniciar o trabalho, a expedição ou renovação 
do cartão de saúde, a expedição do código fiscal e, no geral, comprova 
a regularidade da residência do seu titular 28. 

Para a renovação é necessária a demonstração: 
• dos meios econômicos para sustentação, que variam conforme a 

finalidade para a qual se renova a autorização de residência (ex.: 
declaração do empregador, declaração de manutenção, garantia 
bancária ou apólice de caução, extrato da conta corrente, bolsa 
de estudo…);

• da residência ou do domicílio (certificado de residência ou declaração 
de domicílio habitual por parte de quem oferece a hospedagem).

No caso de autorização de residência por via eletrônica, o pedido de 
renovação deve ser apresentado pelo requerente na Chefia competente 
através das Agências de Correios que expedem uma confirmação 
postal que contém elementos de segurança (ex.: tarja magnética). 

A recepção da confirmação postal certifica que a apresentação do 
pedido foi entregue e assume a mesma validez da cédula tradicional, 
permitindo ao estrangeiro poder gozar, durante o período do 

27 -  Cf. capítulo 1.3 autorização de residência

28 - Cf. Circular Chefia de Treviso de 13 de fevereiro de 2008 relativa a expedição e renovação da autorização de 
residência www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº 19, fontes normativas, parágrafo d, Circulares). 
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procedimento administrativo, dos mesmos direitos reconhecidos ao 
titular da autorização de residência válida.29

Por outro lado, no caso de autorização de residência em suporte de 
papel, no momento da apresentação do pedido de renovação, como 
recibo, entrega-se ao solicitante uma cédula com foto e com o carimbo 
de protocolo do Serviço de Imigração, bem como com a assinatura do 
encarregado da recepção.

A autorização de residência não pode ser renovada ou prorrogada 
quando o estrangeiro tiver interrompido sua residência na Itália por 
um período contínuo de mais de 6 meses. Por outro lado, para as 
autorizações de residência de duração bienal, o período contínuo 
não poderá ser superior à metade do tempo de validade da própria 
autorização, salvo se tal interrupção for decorrente da necessidade 
de cumprir obrigações militares ou de outros motivos importantes 
e justificados.

Superados os 60 dias do vencimento da autorização de residência 
sem que o estrangeiro tenha solicitado a renovação o prefeito poderá 
determinar sua expulsão administrativa.

A perda do posto de trabalho não implica na falta de renovação 
da autorização de residência: o trabalhador estrangeiro que perde 
o lugar de trabalho, também por demissão, pode ser inscrito nas 
listas de disponibilidade de trabalho, junto ao Centro para o Trabalho 
competente30 e obter uma autorização de residência à espera de 
trabalho durante um período não inferior a seis meses.

1.3.4.  CONVERSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

A conversão da autorização de residência é um procedimento 
administrativo através do qual o cidadão estrangeiro, já autorizado 
a residir no território italiano, solicita um título de residência por um 
novo motivo, distinto daquele original, caso existam os pressupostos 
previstos pela legislação.
A autorização para trabalho temporário pode ser convertida em 
autorização para trabalho assalariado, mas somente ao completar-se 
29 - Cf. Diretriz do Ministério do Interior sobre direitos do estrangeiro na demora da renovação da autorização de 

residência de 5 de agosto de 2006 e de 23 de fevereiro de 2007 e Circular da Chefia de Treviso de 13 de fevereiro 
de 2008, www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº 19, fontes normativas, parágrafo d, Circulares).

30 - Cfr. Para os Municípios da província de Treviso Apêndice 2.
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o segundo ano de atividade, desde que esteja em curso uma relação 
de trabalho e nos limites das cotas de entrada.
A autorização para estudos permite trabalhar no máximo 20 horas 
semanais, também acumuláveis por 52 semanas, ressaltando-se o 
limite anual de 1040 horas.  Pode ser convertido, antes do vencimento 
e com prévia estipulação do contrato de residência para trabalho, ou 
bem com prévia existência dos requisitos pra o exercício de trabalho 
autônomo, em autorização de residência por motivo de trabalho 
assalariado ou autônomo, de acordo com as cotas previstas. A cota 
para a mudança de autorização para estudos não é necessária caso 
o estrangeiro obtenha o diploma de graduação ou especialização 
ao concluir seu ciclo de estudos na Itália.
A autorização por motivos de proteção social pode ser convertida 
em autorização para estudos e para trabalho assalariado, desde que, 
no momento da renovação, esteja em curso uma relação de trabalho.
A autorização de residência por família permite desenvolver atividade 
trabalhista e pode converter-se em autorização para trabalho. 
A autorização de residência para trabalho assalariado permite o 
exercício de trabalho autônomo, com prévia obtenção da autorização 
ou dos requisitos previstos pela lei, sem necessidade de homologação 
desde que esteja dentro do prazo de validade.
A autorização de residência para trabalho autônomo permite o 
exercício de trabalho assalariado, durante o período de validade da 
mesma, com prévia inserção no cadastro dos trabalhadores disponíveis 
junto aos Centros para o Emprego.

1.3.5. RECUSA, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
          DE RESIDÊNCIA 

A autorização de residência pode ser recusada quando se solicita a 
primeira expedição ou renovação, ou pode ser revogada, durante a sua 
validade, quando não subsistam ou faltem os requisitos previstos pela 
lei para a entrada e residência no território do Estado, ou bem quando, 
“com base em convenções ou acordos internacionais executados na 
Itália, o estrangeiro não atenda as condições de residência aplicáveis 
em um dos estados contratantes”31.

31 - Cf. art. 5, itens 5 e 6 , d. leg. nº 286/98 e suc. mod., Texto Único Imigração.
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A autorização de residência também pode ser anulada quando se 
verificar, em um momento posterior a sua expedição, que foi concedia 
ilegitimamente, por falta original dos requisitos para entrada e 
residência no território do Estado.

Ao adotar a medida de indeferimento da emissão, de revogação 
ou de negação de renovação da autorização de residência do 
estrangeiro que exerceu o direito de reagrupamento familiar, ou seja 
do familiar reagrupado, leva-se em consideração também a natureza 
e a afetividade dos vínculos familiares do interessado e da existência 
de laços familiares e sociais com o seu País de origem, e para o 
estrangeiro já presente no território nacional, também da duração 
de sua permanência no mesmo território nacional.

Quando a autorização de residência for recusada, revogada, ou anulada, 
a Chefia avisa o estrangeiro e convida-o a apresentar-se no posto da 
Polícia da Fronteira indicado, dentro de no máximo 15 dias úteis, e a 
abandonar o território italiano, sob pena de expulsão administrativa. 
No caso da recusa ou revogação da autorização de residência, o 
estrangeiro pode recorrer ao T.A.R. (Tribunal Administrativo Regional) 
territorialmente competente, ou seja, aquele correspondente à região 
em cuja seda a Chefia determinou a recusa, revogação ou anulação da 
autorização de residência.
O recurso deve ser interposto no prazo de até 60 dias após a data da 
notificação da medida.

1.4. DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES À RESIDÊNCIA

A autorização de residência emitida por motivo de trabalho subordinado, 
trabalho autônomo ou motivos familiares pode ser utilizada também 
para as outras atividades permitidas, como por exemplo, atividades 
formativas, esportivas e recreativas.
Os documentos que demonstram a regularidade da residência, 
devem ser exibidos nas repartições da administração pública 
para os fins de emissão de licenças, autorizações, inscrições e outras 
providências de interesse do estrangeiros denominados de qualquer 
forma. Estão excluídas as providências relativas a atividades 
esportivas e recreativas de caráter temporário, aquelas relativas ao 
acesso aos serviços de saúde e enfim as atinentes aos serviços 
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escolares obrigatórios: nesses casos não vigora a obrigação de 
exibir a autorização de residência. 

O cidadão estrangeiro que, mediante a solicitação dos oficiais e agentes 
de segurança pública não cumpre, sem motivo justificado, a ordem 
de exibição do passaporte ou de outro documento de identificação e 
da autorização de residência, ou de outro documento que comprove 
a presença regular no território do Estado, é punido com a detenção 
na prisão até um ano e com a multa até 2.000 euros.

1.5. AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA CE PARA RESIDENTES
       DE LONGA DURAÇÃO (ANTIGO CARTÃO DE RESIDÊNCIA)

A autorização de residência CE para residentes de longa duração, 
que antes se chamava cartão de residência, é o título que permite aos 
cidadãos estrangeiros residirem por tempo indeterminado na Itália.

O cidadão estrangeiro pode solicitar este título de residência para si 
mesmo, para o cônjuge e para os filhos menores com os quais conviva, 
se estiver em posse dos seguintes requisitos:
• titularidade de pelo menos cinco anos de uma autorização de 

residência
• residência em um município no momento da apresentação do 

pedido;

Para os efeitos do cálculo do período qüinqüenal de posse do título 
não se consideram as residências de curta duração (turismo, 
negócios, estudos...) e as relativas a missões especiais de natureza 
diplomática. As ausências do cidadão estrangeiro no território italiano 
não interrompem a duração do período quando forem inferiores a 
seis meses consecutivos e não superarem o total de dez meses no 
qüinqüênio, salvo se a interrupção tiver sido decorrente de motivos 
relevantes e justificados (obrigações militares, problemas de saúde...).

• renda anual proveniente de fontes lícitas não inferior ao valor anual 
do subsídio social;

Tal renda deve ser aumentada pela metade do valor resultante para cada 
familiar a reagrupar. Se se solicitar o reagrupamento de dois ou mais filhos 
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com idade inferior a 14 anos é necessário, em todo caso, demonstrar 
uma renda mínima superior ao dobro do valor anual do subsídio social.

• titularidade de um contrato de aluguel, ou propriedade, de um 
imóvel dentro dos parâmetros mínimos previstos pela lei regional 
para habitação de moradia residencial pública; 

• comprovação do conhecimento do idioma italiano mediante teste:
• não ser considerado socialmente perigoso;
• não ter sido submetido a procedimento criminal ou condenado 

por delitos particularmente graves.32

A autorização de residência CE para residentes de longo prazo também 
pode ser solicitada pelo estrangeiro cônjuge ou filho menor ou genitor 
que convivam com o cidadão italiano. Neste caso os requisitos para 
a concessão são os já vistos, sem o limite de residência de pelo 
menos cinco anos.

Não podem solicitar a autorização de residência CE os titulares de uma 
autorização por:
• motivos de estudo ou formação profissional;
• proteção temporária ou por motivos humanitários;
• pedido de asilo político;
• residências de curta duração;
• o que ostentem um status previsto pela Convenção de Viena de 

1961-1963-1969-1975 sobre relações diplomáticas. 

O pedido deve ser apresentado à Chefia do local de residência através 
das Agências de Correios habilitadas, preenchendo o kit postal.
O pedido também pode ser realizado pelo cônjuge, filho menor de 
14 anos de idade, ou filho maior de idade, ou genitor a cargo, do 
titular da autorização de residência CE ou que, em todo caso, tenha 
realizado o pedido desta, para obter uma autorização de residência 
CE por motivos familiares. Neste caso será necessário apresentar a 
documentação do registro civil que comprove o parentesco.33

O titular da autorização de residência CE pode:
• entrar e sair da Itália sem necessidade de visto

32 - Aqueles disciplinados pelos art. 380 c.p.p. (ex.: roubo agravado, extorsão, receptação, posse de substâncias 
estupefacientes...) e 381 c.p.p.(ex. lesões pessoais, roubo simples, prejuízos...).

33 - Se tal documentação for expedida por um país estrangeiro deve ser traduzida e legaliza pela representação 
diplomática italiana naquele país, ou acompanhada da Apostila, se for Estado assinante da Convenção de Haia, 
com as isenções previstas por acordos internacionais particulares (cf. nota nº 72).
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• desempenhar qualquer atividade lícita e não vetada expressamente 
ao estrangeiro ou reservada aos cidadãos italianos

• ter acesso aos serviços e às prestações da administração pública
• participar da vida pública local e exercer o eleitorado ativo e passivo 

quando previsto pela legislação.

A autorização de residência CE para residentes de longa duração é 
revogada:
• se tiver sido adquirida de forma fraudulenta;
• em caso de medida de expulsão;
• se houver em andamento um procedimento criminal ou se tiver sido 

pronunciada uma sentença de condena, mesmo não definitiva, em 
decorrência de delitos graves;

• quando faltarem ou venham faltar as condições para a concessão;
• em caso de ausência do território da União por um período de doze 

meses consecutivos;
• em caso de concessão de autorização de residência de longa duração 

por parte de outro Estado membro da União Européia, com prévia 
comunicação por parte deste último e, seja como for, em caso de 
ausência do território do Estado por um período superior a seis anos.

Em caso da não expedição do cartão de residência ou de revogação 
do mesmo, o estrangeiro pode recorrer ao Tribunal Administrativo 
Regional competente (T.A.R.) no prazo de até 60 dias.

1.6.  A RESIDÊNCIA DOS CIDADÃOS DA UNIÃO EUROPÉIA

Segundo o Tratado de instituição da Comunidade Européia, assim 
como se integra no Tratado de Amsterdã, “é cidadão da União Européia 
quem possua a cidadania de um Estado membro.”34

A liberdade de circulação e de residência das pessoas no âmbito 
da União Européia35 é um dos direitos fundamentais garantidos pela 
cidadania européia.

34 - São países membros da União Européia: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Estônia, Finlândia, 
França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

35 - O testo legislativo de referência sobre a condição jurídica do cidadão da União Européia e o dec. leg. de 6 de feve-
reiro de 2007, nº 30 e suc. mod. “Execução da diretriz 2004/38/CE relativa ao direito dos cidadãos da União e de 
seus familiares de circular e de residir livremente no território dos Estados membros” atualmente em fase de re-
forma (por atualização cf. www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº 19, a condição do cidadão comunitário).
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Para as residências no território do Estado com duração superior 
a três meses, os cidadãos comunitários, em todo caso, devem 
solicitar a inscrição no cadastro do registro civil do município no 
qual vivem, que concede uma certidão de residência com base na 
demonstração de recursos econômicos suficientes e de um seguro 
sanitário. O pedido para a expedição da certidão de inscrição no 
registro civil por parte de todos os cidadãos de um Estado membro 
deve ser apresentado na prefeitura do município onde reside. O 
direito à residência é, do mesmo modo, reconhecido, seja qual for 
sua cidadania, aos familiares estrangeiros dos cidadãos comunitários. 

Com base nas disposições vigentes36 considera-se como familiar de 
cidadão comunitário:
1. o cônjuge;
2. o parceiro que tenha contrato com o cidadão da União Européia, 

uma união registrada com base na legislação de um Estado membro 
(desde que a legislação do Estado membro hospedador equipare 
a união registrada ao casamento e de acordo com as condições 
previstas pela legislação do Estado hospedador);

3. os descendentes diretos com idade inferior a 21 anos, ou a cargo, 
e aqueles do cônjuge ou parceiro;

4. os ascendentes diretos a cargo, e os do cônjuge ou parceiro.

Será preciso demonstrar a relação de parentesco, por meio da respectiva 
documentação traduzida e legalizada pelas representações diplomáticas 
ou consulares italianas do país de origem do cidadão comunitário.

Têm direito à residência no território da República, por um período de 
até três meses, sem ser necessária nenhuma formalidade:
• os trabalhadores que exerçam uma atividade subordinada ou 

autônoma, com duração de até três meses; o documento em função 
do qual os interessados entram no território (carteira de identidade 
ou passaporte), acompanhado por uma declaração do empregador, 
ou do comitente, que indica a duração do encargo, constitui título 
válido para a regularidade da residência;

• os estudantes que cursem um ciclo de formação na Itália;
• os turistas.

36 - Cf. art. 2 Dec. leg. de 6 de fevereiro de 2007, nº 30.
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Ao cidadão comunitário não se aplicam as normas sobre recusa 
e sobre expulsão contidas no T.U. sobre imigração. A decisão de 
expulsão pode ser disposta somente por motivos de segurança do 
Estado, ordem pública ou de segurança pública. 
Caso o cidadão da União Européia – ou um parente do mesmo – expulso, 
for localizado no território após o prazo fixado, será punido com pena 
de prisão de um a seis meses e com multa de 200 a 2.000€.

A simples existência de condenas penais não pode justificar a medida da 
expulsão que, por sua vez, pode ser adotada como medida de segurança 
se o juiz julgar o cidadão comunitário como pessoa socialmente perigosa.  

A carteira de identidade é um título válido para a expatriação também 
por motivos de trabalho nos Estados membros da União Européia e 
naqueles com os quais haja, em todo caso, acordos internacionais 
particulares.

O cidadão comunitário pode apresentar à prefeitura o pedido de 
inscrição nos registros eleitorais compreendidos e exercer o direito 
de voto nas eleições municipais, podendo ser também eleito para 
ocupar o cargo de secretário (mas nunca o de prefeito).

O cidadão estrangeiro regularmente residente em um Estado membro 
da União Européia pode circular livremente no espaço Schengen e 
permanecer como turista, no máximo por três meses. No entanto, está 
obrigado a declarar sua presença à autoridade da Segurança Pública, 
de acordo com a modalidade e dentro dos prazos estabelecidos pela 
legislação nacional do Estado onde se encontra. Se o estrangeiro 
for titular de uma autorização de residência CE para residentes de 
longa duração (antigo cartão de residência) concedida por outro 
Estado membro da União Européia, pode solicitar autorização, à 
Chefia competente, para residir no território nacional para exercer 
uma atividade econômica na qualidade de trabalhador subordinado ou 
autônomo, ou para freqüentar cursos de ensino regular ou de formação 
profissional, ou bem por outra finalidade lícita. Não obstante, deve 
demonstrar que conta com meios de subsistência não ocasionais, 
de valor superior ao dobro do valor mínimo previsto pela lei para a 
isenção da participação no gasto sanitário e de um seguro médio 
no período de residência.
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1.7. A RESIDÊNCIA DOS CIDADÃOS “NEOCOMUNITÁRIOS”

Denominam-se cidadãos neocomunitários aqueles que provêem dos 
Estados que começaram a fazer parte da União Européia desde o dia 
1º de janeiro de 2007: A Bulgária e a Romênia conforme a subscrição, 
no dia 25 de abril de 2005, do Tratado de Luxemburgo.
Em alguns âmbitos, a adesão dos novos Estados membros ao sistema 
sancionado pelos Tratados é gradual, implicando em limitações na 
ostentação de direitos e das liberdades fundamentais estabelecidas 
pela normativa comunitária. Tais limitações são provisórias e 
concernentes à adesão ao sistema Schengen e ao gozo das liberdades 
de circulação e estabelecimento no território da União Européia.

Na Itália as limitações ao exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais são concernentes somente ao primeiro acesso ao 
mercado de trabalho assalariado em alguns setores de emprego 
não liberalizados, deixando, portanto, ao cidadão neocomunitário 
plena liberdade de entrada e estabelecimento por motivos de estudo, 
trabalho autônomo e residência eleitoral.

Isso significa que os cidadãos neocomunitário gozam de condição 
jurídica particular. Como todos os cidadãos europeus:
• não precisam de visto de entrada; 
• têm direito de livre circulação no território do Estado;
• quem lhes hospeda não tem obrigação de comunicar tal fato à 

autoridade da Segurança Pública;
• para períodos de residência inferiores a três meses não são obrigados 

a apresentar-se perante a autoridade de Segurança Pública e, 
portanto, a solicitar a inscrição no registro civil municipal.

No entanto, nesta fase de transição, os cidadãos neocomunitários que 
pretendam estabelecer-se e trabalhar na Itália por um período superior 
a três meses estão sujeitos a um regime transitório, que concerne 
exclusivamente à primeira inserção em alguns setores do mercado 
de trabalho e somente para relações de trabalho assalariado. Tal 
regime, em efeito, prevê um livre acesso ao mercado de trabalho só 
para os seguintes setores de emprego:
• trabalho temporário
• agrícola e turístico hoteleiro
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• oméstico e assistência à pessoa
• construção
• metalúrgico/mecânico
• diretivo e altamente qualificado.

Para todos os demais setores de emprego, por sua vez, é necessário, 
no caso de primeira entrada no mercado de trabalho por parte do 
cidadão romeno ou búlgaro, que o empregador apresente um pedido 
de autorização (nulla osta) junto ao Serviço Único para a Imigração 
– UTG da prefeitura competente no território e a admissão poderá 
realizar-se regularmente só depois da concessão do mesmo.

1.8. EXPULSÃO ADMINISTRATIVA

O cidadão estrangeiro pode ser expulso da Itália com uma decisão 
de recusa na fronteira ou com uma decisão de expulsão, adotada por 
diversas autoridades administrativas. A recusa e a expulsão incidem 
nas categorias das ordens da polícia, atos com os quais a autoridade 
de Segurança Pública ordena ou veta determinado comportamento ao 
destinatário.
A expulsão administrativa é determinada pelo Ministro de Interior, no 
caso de perigo à ordem pública e à segurança do Estado. Por outro 
lado, é determinada pelo prefeito quando o estrangeiro:
• tiver entrado no território esquivando os controles fronteiriços;
• se se reteve no território do Estado em ausência das comunicações 

previstas37, ou sem ter solicitado a autorização de residência no 
prazo prescrito (salvo se a retenção dever-se a motivos de força 
maior), ou finalmente quando a autorização de residência foi revogada 
ou anulada, ou venceu a mais de 60 dias e não se solicitou sua 
renovação;

• desempenha atividade delitiva.

Na adoção da medida de deportação do cidadão estrangeiro que 
exerceu o direito de reagrupamento familiar, ou do familiar reagrupado, 
leva-se também em adequada consideração os vínculos familiares 
do interessado e a duração da residência no território nacional, mas 
também a existência de laços familiares, culturais ou sociais com o 
País de origem.

37 - Cf. art.27, item 1 bis, Dec. leg. nº 286/98 e suc. mod.
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A expulsão sempre é executada pela Chefia de Polícia com o 
acompanhamento na fronteira, salvo no caso de autorização vencida 
a mais de 60 dias sem que se tenha solicitado sua renovação (neste 
caso o estrangeiro é intimado a abandonar o território do Estado dentro 
de 15 dias, e sempre que, no mesmo caso, o prefeito não observar um 
risco concreto de que o estrangeiro obste à decisão.

A expulsão dispõe-se com decreto executado imediatamente, 
e ainda que submetido a gravame ou impugnação por parte do 
interessado, deve ser convalidado no prazo de 48 horas pela 
autoridade judiciária, sob pena da perda de eficácia da decisão.
Contra o decreto de expulsão é possível apresentar recurso ao juiz 
de paz da localidade na qual se situa a autoridade que decretou a 
expulsão, dentro do prazo de 60 dias desde a data da decisão.

O estrangeiro expulso não pode retornar ao território do Estado sem 
uma autorização especial do Ministro de Interior, durante o prazo de 
dez anos, que pode ser reduzido a um prazo mais curto, mas nunca 
inferior a cinco anos.

No caso de transgressão da proibição, o estrangeiro é punido com a 
pena de reclusão de um a quatro anos e é novamente expulso com 
acompanhamento imediato à fronteira. 

1.9. INSCRIÇÃO NO REGISTRO CIVIL / RESIDÊNCIA

Os estrangeiros devem inscrever-se no registro civil do município no 
qual estabelecem a própria residência.

Para inscrever-se, devem apresentar o passaporte e título de residência, 
cujo vencimento deve ser anotado pelo serviço na respectiva ficha de 
cadastro pessoal do registro civil.
O estrangeiro deve dirigir-se ao Serviço de Registro Civil da Prefeitura do 
domicílio e preencher o modelo elaborado para a inscrição no registro 
civil, indicando os próprios dados pessoais, o lugar de procedência 
(município italiano ou estrangeiro), o endereço de residência habitual 
na prefeitura. 
Também é preciso declarar o tipo de carteira de habilitação italiana 
que eventualmente possua. O registro de residência é realizado com 
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prévia comprovação da residência habitual efetuado pelo Comando da 
Polícia Municipal. Uma vez inscritos, os estrangeiros estão obrigados 
a renovar, no registro civil oficial, a declaração de residência habitual 
no município, no prazo de 60 dias desde a renovação da autorização 
de residência, apresentando o título para residência em vigor. 

A residência do estrangeiro também se considera habitual no caso de 
hospedagem documentada por mais de três meses junto a um centro 
de acolhida. 

Quando o estrangeiro pede a inscrição ou a mudança da residência 
registrada, as repartições competentes municipais podem verificar 
as condições higiênico-sanitárias do imóvel onde mora.

Os serviços de registro civil devem comunicar à Chefia regional 
competente as inscrições, variações e cancelamentos de registros 
civis no prazo de 15 dias.

No caso de mudança, a nova residência deve ser registrada na licença 
e na carteira de habilitação italiana.

O cancelamento do registro civil ocorre, além de pelos mesmos 
motivos previstos para os cidadãos italianos:
• por situação de paradeiro desconhecido verificada em decorrência 

do recenseamento geral da população ou repetidas verificações;
• por falta de renovação da declaração de residência habitual depois 

de decorridos seis meses desde o vencimento da autorização 
de residência ou do cartão de residência, com prévio aviso com 
pedido de sua apresentação no prazo de 30 dias da parte do 
serviço.

O cancelamento dos registros civis é comunicado pelo serviço 
municipal à Chefia competente no prazo de 15 dias.
O estrangeiro pode recorrer ao T.A.R., competente por território, contra 
os procedimentos em matéria de registro civil. 
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1.10. CARTEIRA DE IDENTIDADE (CARTA D’IDENTITÁ)

A Carteira de Identidade pode ser emitida a cidadãos estrangeiros ou 
apátridas residentes em um município italiano.

É um documento decenal sem validez para expatriação/residência 
no exterior e não substitutivo da autorização de residência.

Deve ser solicitada ao Serviço do Registro Civil do Município de residência, 
apresentando:
• 3 fotos 3x4;
• passaporte válido (ou documento equivalente) e título para a residência;
• modelo de pedido, disponível junto ao serviço do registro civil.

A Carteira de Identidade deve ser restituída se a autorização de 
residência não for mais renovada.

1.11. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (PATENTE DI GUIDA)

Para dirigir um automóvel na Itália é preciso estar em posse de uma 
carteira de habilitação italiana. Para obtê-la é preciso superar um 
exame teórico e uma prova de prática de direção. 
Não obstante, é possível homologar uma licença expedida por alguns 
países extra-comunitários, especificados na respectiva lista disponível 
junto ao departamento de Trânsito (Motorizzazione Civile)38.
Para a homologação é necessário dirigir-se à própria representação 
diplomática ou consolar ou aos departamentos de Trânsito da província 
de residência.

Se o cidadão estrangeiro estiver em posse de uma licença estrangeira 
não homologável só pode dirigir na Itália durante o prazo de um ano 
desde a obtenção da residência na Itália. Durante o ano é necessário, 
no entanto, obter a licença italiana, caso contrário, uma vez vencido 
tal período, incorre em delito de condução sem habilitação.

38 - Principais países com os quais a Itália mantém acordos internacionais que permitem a homologação da 
habilitação: Albânia, Argélia, Argentina, Áustria, Bulgária, Bélgica, Chipre, Croácia, Dinamarca, El Salvador, 
Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Líbano, 
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malte, Marrocos, Moldova, Noruega, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Principado de Mônaco, República Checa, República da Coreia, República da Eslováquia, Romênia, 
San Marino, Eslovênia, Espanha, Sri Lanka, Suécia Taiwan, Tunísia, Turquia, Hungria, Uruguai. Às carteiras de 
habilitação expedidas na Islândia, Liechtenstein e Noruega deve ser aplicada a Diretriz 91/439/CE e portanto 
podem ser convertidas, reconhecidas e duplicadas na Itália, de acordo com os procedimentos previstos para 
carteiras de habilitação comunitárias.
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2. FAMÍLIA

2.1. REAGRUPAMENTO FAMILIAR E AUTORIZAÇÃO DE 
RESIDÊNCIA POR MOTIVOS FAMILIARES. 

O regulamento italiano reconhece o direito do estrangeiro a reunir a 
própria família. O cidadão estrangeiro pode solicitar o reagrupamento 
dos seguintes membros da família:
• cônjuge com idade não inferior a dezoito anos e não divorciado 

legalmente;
• filhos menores39, inclusive do cônjuge, ou nascidos fora do 

casamento, dos genitores não casados ou legalmente divorciados, 
com a condição de que o outro cônjuge, se for o caso, dê seu 
consentimento;

• filhos adultos a seu cargo, desde que não possam, por razões 
objetivas, prover sua própria sustentação devido a seu estado de 
saúdo que implique em invalidez total;

• pais a seu cargo, desde que não tenham outros filhos no país de 
origem ou de procedência, ou genitores com mais de sessenta e cinco 
anos de idade, desde que os outros filhos estejam impossibilitados de 
prover seu sustento por comprovação de graves motivos de saúde;

Não é admitido o reagrupamento do cônjuge ou dos pais, quando o 
familiar para o qual se solicita o reagrupamento é casado com cidadão 
estrangeiro regularmente residente com outro cônjuge no território 
nacional. A disposição é para evitar o reagrupamento familiar no caso 
de casamentos polígamos. 

Se as relações de parentesco, ou os demais estados mencionados, 
não puderem ser comprovadas de modo certo, mediante certidões 
ou atestados expedidos pelas autoridades competentes estrangeiras, 
no caso de inexistência de autoridade reconhecida, ou em qualquer 
caso quando hajam dúvidas fundamentadas sobre a autenticidade da 
referida documentação, as representações diplomáticas ou consulares 
encarregam-se da expedição de certidões com base no exame de 
DNA realizado por conta dos interessados.

39 - Consideram-se menores os filhos com idade inferior a 18 anos, e a esses se equiparam os menores adotados 
ou cuja guarda foi confiada ou sujeitos a tutela, e tal condição deve existir no momento da apresentação do 
pedido.
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O estrangeiro que solicite o reagrupamento deve demonstrar:
• a titularidade de uma autorização de residência CE para residentes 

de longa duração (antigo cartão de residência), ou de uma autorização 
de residência em vigor, com duração não inferior a um ano, expedida 
por motivos de trabalho assalariado ou de trabalho autônomo, ou 
por motivos familiares, asilo, missão, estudo ou motivos religiosos;

• a disponibilidade de um alojamento adequado e idôneo do ponto 
de vista higiênico-sanitário de acordo com os parâmetros legais; 
ambos os certificados deverão ser expedidos pelas repartições 
municipais competentes. Somente no caso em que, em virtude 
da entrada de um dos pais, haja um menor de 14 anos, basta o 
consenso do titular da moradia onde o menor irá morar.

A conformidade da moradia deve ser verificada pelas repartições 
municipais competentes (art. 29, alínea 3, let. a), T.U. e art. 6, alínea 
1, let. b), Reg. At.) com as modalidades indicadas pela Circular do 
Ministério da Saúde que estabelece os requisitos higiênicos e sanitários 
principais dos locais destinados a moradia e que determina também 
os requisitos mínimos de superfície das moradias em relação ao 
número previsto de ocupantes. Por praxe local considera-se que 
a certidão de idoneidade de moradia, emitida pelas repartições 
municipais competentes, devido à sua natureza técnica não tem uma 
validade temporal e pode ser apresentada junto com o requerimento 
de reagrupamento familiar também depois de seis meses da sua 
emissão. Nesse caso o requerimento deverá ser completado com 
uma certidão de Situação familiar recente, que declara o número 
atual dos ocupantes.

• a titularidade de uma renda não inferior ao valor anual do subsídio 
social, acrescido da metade do valor resultante para cada membro 
da família a reagrupar. Para o reagrupamento de dois ou mais filhos 
com idade inferior a 14 anos é necessário, em todo caso, demonstrar 
uma renda mínima superior ao dobro do valor anual do subsídio 
social. É permitido o reagrupamento familiar ao genitor natural de filho 
menor, já regularmente residente na Itália com o outro genitor, desde 
que tenha os requisitos de moradia e de renda: para tal fim, leva-se 
em consideração a posse dos requisitos por parte do outro genitor.

No caso de reagrupamento de pais com mais de sessenta e cinco 
anos de idade prevê-se a obrigação de possuir um seguro de 
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saúde (ou outro título própria para garantir a cobertura de todos os 
riscos no território nacional, em favor do genitor) ou alternativamente 
a inscrição no Serviço Sanitário Nacional.

2.1.1. REAGRUPAMENTO FAMILIAR

Para realizar o reagrupamento familiar é preciso solicitar a autorização 
no Serviço Único para a Imigração junto à Prefeitura – U.T.G. – 
competente no lugar de residência do estrangeiro através do novo 
procedimento telemático40

A autorização deve ser transmitida pelo estrangeiro ao familiar que, 
por sua vez, deverá solicitar, na representação diplomática ou consular 
do país de origem, a emissão do visto de entrada por reagrupamento 
familiar, apresentando para tal fim: 
• a autorização (nulla osta);
• o passaporte;
• a documentação comprobatória de parentesco, de cônjuge, 

menor de idade ou inabilitação para o trabalho, traduzida e 
legalizada pela própria autoridade consular italiana.

2.1.2. ENTRADA DE FAMILIAR JUNTO 

1. A entrada com um familiar realiza-se com prévia expedição de visto 
que pode ser solicitado por: familiar estrangeiro (cônjuge, ascendentes 
e descendentes, também do cônjuge, extra-comunitários) de um 
cidadão italiano ou de um cidadão de um País da União Européia 
residente na Itália: sem necessidade de nenhuma autorização 
(nulla osta);

2. familiar de um cidadão estrangeiro, titular de autorização de 
residência CE, ou de um visto de entrada (para trabalho assalariado 
relativo a um contrato não inferior a um ano, para trabalho autônomo 
não eventual, para estudos ou por motivos religiosos): com prévia 
expedição da autorização por parte do Serviço Único para a 
Imigração da Prefeitura.

40 - O novo procedimento prevê a obrigação de registro na sede do Ministério do Interior (www.interno.it), o preen-
chimento dos modelos disponíveis na seção “Reagrupamentos familiares”, que são importados e completados 
no próprio computador através do software e finalmente a expedição on-line do pedido. Os Protocolos de acor-
dos estabelecidos com os Patronatos e as Associações de empregadores de trabalho prevêem a assistência 
também pela apresentação destes pedidos.
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Em tais casos será preciso demonstrar a disponibilidade de renda e 
alojamento solicitados para fins de reagrupamento. Uma vez obtido o 
visto e realizada a entrada regular na Itália, o familiar estrangeiro deve 
apresentar-se, dentro de 8 dias úteis, no Serviço Único para Imigração 
da Prefeitura do lugar de residência, para solicitar a autorização de 
residência por motivo familiar. O operador do Serviço Único preenche 
o pedido de autorização de residência por via eletrônica (p.s.e.), cf. 
modelo 209, e deixa cópia ao interessado que deverá remetê-la, por 
meio do envio do kit postal junto a uma agência de correios habilitada. 
O aviso de recebimento da carta registrada certifica a apresentação 
do pedido e permite ao estrangeiro gozar, durante o procedimento 
administrativo, dos mesmos direitos reconhecidos aos titulares de 
autorização de residência em vigor.

A autorização de residência por motivos familiares tem a mesma 
duração do título de residência possuído pelo familiar com quem o 
estrangeiro se reagrupa.

O titular da autorização de residência por motivos familiares pode:
• ter acesso ao Serviço Sanitário Nacional;
• matricular-se em cursos de ensino regular ou de formação profissional;
• inscrever-se no cadastro de trabalhadores disponíveis;
• desenvolver uma atividade trabalhista, bem seja sob a forma 

assalariada como autônoma, salvaguardando-se os requisitos 
mínimos de idade previstos pela lei.

Ao pai estrangeiro, também natural, de menor italiano residente na 
Itália pode ser concedida uma autorização de residência por motivos 
familiares, também a prescindir da posse de um título residência válido, 
sob a condição de que o pai solicitante não tenha sido privado da 
pátria potestade de acordo com a lei italiana. 

O estrangeiro que realiza o reagrupamento familiar com um cidadão 
italiano ou de um Estado membro da União Européia, ou com um 
estrangeiro que possua um cartão de residência, pode solicitar a 
expedição do cartão de residência. 

No caso de recusa da autorização ao reagrupamento familiar e da 
autorização de residência por motivos familiares e contra outras 
provisões relativas ao direito à unidade familiar, o estrangeiro pode 
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apresentar um recurso ao Juizado do lugar de sua residência. Se o 
recurso for aceite, o respectivo decreto pode ordenar a expedição de 
visto mesmo sem a autorização (nulla osta).

2.2. DISPOSIÇÕES A FAVOR DOS MENORES ESTRANGEIROS

O menor de 14 anos inscreve-se na autorização de residência 
do pai ou dos pais regularmente residentes com quem convive. 
Também o menor de idade a cargo de um estrangeiro regularmente 
inscreve-se em sua autorização de residência e segue sua condição 
jurídica, caso lhe seja mais favorável.
Ao menor inscrito na autorização de residência do pai ou do tutor, 
depois dos 14 anos concede-se uma autorização de residência 
individual por motivos familiares, ou a autorização de residência 
CE para residentes de longa duração. 

O menor estrangeiro só poderá desenvolver atividade trabalhista 
se demonstrar ter concluído o ensino obrigatório41 e, caso já tenha 
concluído os estudos no país de origem, mediante a apresentação 
da documentação escolar traduzida e legalizada pela representação 
consular italiana.

Depois dos 18 anos a autorização de residência poderá ser convertida 
em autorização para trabalho assalariado ou autônomo, prescindindo 
do limite das cotas de entrada.

O menor de 18 anos não pode ser expulso, excetuando-se o direito 
a seguir o pai ou tutor expulso. Um eventual procedimento de expulsão 
do menor pode ser adotado pelo Juizado de Menores sob pedido da 
Chefia da Polícia.

Aos menores estrangeiros em estado de abandono (sem pais ou 
outros que exerçam a pátria potestade no território do Estado) que se 
encontram na Itália em situação ilegal expede-se a autorização de 
residência para menor de idade, pois não podem ser expulsos em 
virtude da proibição expressa contida na lei preceptiva. 

41 - Cf. Lei de 28 de março 2003, nº 53, reformada pela lei de 27 de dezembro de 2006, nº  296, que obriga o menor a: 
a) freqüentar pelo menos dez anos da escola; 
b) formar-se por pelo menos doze anos através de um dos três ciclos: 1) escola superior, 2) centros de formação 

profissional 3) atividade trabalhista com contrato de aprendizagem.
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Tal autorização de residência:
• não permite a inscrição nas listas de disponibilidade e, portanto, o 

início de atividade trabalhista;
• não permite o desenvolvimento de cursos de formação profissional 

ou estágio;
• permite ao titular freqüentar cursos de ensino regular;
• após seu vencimento, só pode ser renovada sob certas condições42. 

3. TRABALHO

A entrada por motivos de trabalho assalariado, bem como temporário 
e autônomo realiza-se conforme os limites das cotas estabelecidas 
anualmente com um ou mais decretos do Presidente do Governo.

Os trabalhadores estrangeiros em posse de uma autorização de 
residência por trabalho podem desenvolver qualquer tipo de atividade 
trabalhista, tanto autônoma como assalariada, e têm direito à paridade 
de tratamento salarial, de previdência social e assistencial previsto nas 
convenções coletivas nacionais para os trabalhadores italianos.

3.1. TRABALHO ASSALARIADO 

3.1.1. ENTRADA PARA TRABALHO ASSALARIADO DE CIDADÃO
          ESTRANGEIRO RESIDENTE NO EXTERIOR

O empregador italiano ou estrangeiro residente na Itália de forma legal 
que pretenda estabelecer uma relação de trabalho assalariado com 
um cidadão estrangeiro residente no exterior, uma vez aprovado o 
decreto do governo que fixa o número de cotas (cf. decreto de fluxos), 
deve apresentar o pedido de autorização (nulla osta) ao trabalho no 
Serviço Único para a Imigração estabelecido junto à prefeitura – U.T.G. 
– da província de residência, ou daquela onde a empresa tem sua sede 
legal, ou daquela onde se realizará a atividade trabalhista. 
O pedido da autorização ao trabalho para a contratação dos 
trabalhadores estrangeiros deve ser tramitado por procedimento 

42 - Cf. art. 32, Dec. leg. nº 286/98 e suc. mod., Texto Único Imigração.
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telemático e pode referir-se tanto a uma relação de trabalho por tempo 
determinado como por tempo indeterminado.
O pedido de autorização deve conter:
• a declaração relativa à sistematização do alojamento do trabalhador;
• a proposta de contrato de residência que compreende o empenho 

ao pagamento das despesas de retorno do estrangeiro ao país de 
procedência;

• a declaração da obrigação de comunicar as modificações da relação 
trabalhista;

O Serviço Único, depois de verificar a indisponibilidade de outros 
trabalhadores italianos ou comunitários por parte do Centro para o 
Emprego competente no território, consultar a Chefia e verificar a 
existência de cotas de entrada, expede a autorização ao trabalho, 
necessária para a concessão do visto de entrada. Posteriormente, 
sob pedido do empregador, transmite a documentação aos serviços 
consulares, que por sua vez procedem à concessão do visto de entrada 
para trabalho assalariado, e também à indicação do código fiscal.

No prazo de 8 dias desde a entrada na Itália, o cidadão estrangeiro 
deve:
• apresentar-se no Serviço Único para a Imigração da Prefeitura – U. 

T. G.– que expediu a autorização ao trabalho para a assinatura do 
contrato de residência;

• solicitar a concessão da autorização de residência através do 
preenchimento e envio do kit postal, sob pena de expulsão do 
território do Estado.

O empregador deve comunicar ao Serviço Único, no prazo de cinco 
dias, a data de início e a data de cessação da relação trabalhista com 
o cidadão estrangeiro, além das eventuais mudanças da sede do 
trabalhador.
O empregador que não comunicar ao Serviço Único para a Imigração 
quaisquer variações na relação trabalhista mantida com o estrangeiro 
é punido com a sanção administrativa de 500 a 2.500 euros.  
A autorização de residência para trabalho assalariado não é revogável 
após a cessação da relação de trabalho instaurado, porém, em 
tal caso, o cidadão estrangeiro deve inscrever-se, em até 40 dias 
desde a data de interrupção da relação trabalhista, no cadastro de 
trabalhadores disponíveis junto ao Centro para o Emprego competente 
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e apresentar a declaração de disponibilidade para o trabalho. Deste 
modo, o trabalhador estrangeiro faz constar a sua situação de 
desempregado que pode valer para fins da continuação da residência 
durante o período restante até o fim da validez da autorização e, após 
o vencimento, por um período não inferior a 6 meses.

O empregador que der ocupação, nas próprias dependências, a 
trabalhadores estrangeiros sem autorização de residência que 
permita que desenvolvam atividade trabalhista, ou àqueles cuja 
autorização de residência estiver vencida, ou cuja renovação não 
foi solicitada, ou tenha sido revogada ou anulada, será punido com 
a pena de prisão de seis a três anos e com multa de 5.000 euros 
por cada trabalhador implicado.

Se o empregador não tiver a conhecimento direto de um estrangeiro, 
pode realizar um pedido numérico relativo a um ou mais cidadãos 
estrangeiros inscritos nas respectivas listas de trabalhadores 
estrangeiros pertencentes ao grupo de países com os quais a Itália 
tenha firmado convênios e acordos, junto às sedes das representações 
diplomáticas italianas e transmitidas ao Ministério de Trabalho e da 
Previdência Social.
As listas de trabalhadores estrangeiros são preenchidas e atualizadas 
anualmente, e estão subdivididas por trabalhadores por período 
determinado, indeterminado e por trabalhadores temporários.
Os cidadãos estrangeiros interessados podem solicitar sua inscrição 
na lista preenchendo o respectivo formulário elaborado pelo Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social, inserindo:
• País de origem;
• nº de seqüência de apresentação do pedido;
• dados pessoais completos;
• tipo de contrato que deseja estabelecer na Itália;
• qualificações profissionais;
• conhecimentos lingüísticos;
• experiência profissional.

O estrangeiro inscrito tem a possibilidade de consultar a própria 
posição na lista.

Conforme as disposições do Texto Único sobre a Imigração, a 
autorização de trabalho para a entrada de cidadãos estrangeiros 
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residentes no exterior com a qualificação de enfermeiros profissionais, 
que devem ser incorporados aos sistemas sanitários público e privado, 
pode ser solicitada à margem das cotas anualmente previstas pelo 
Governo. 

3.1.2. CÓDIGO FISCAL

O código fiscal é um código alfanumérico, ou seja, composto por letras 
e números, com o qual o Ministério das Finanças italiano identifica um 
cidadão. 

No caso dos estrangeiros que entram na Itália por pedido nominal 
por parte do empregador, o código fiscal é atribuído pelo Serviço 
Único para a Imigração da Prefeitura –U.T.G. – no momento da 
expedição da autorização ao trabalho e entregue pela representação 
diplomática italiana no país de origem no mento da emissão do 
visto de entrada.
Em todos os outros casos é necessário solicitá-lo junto ao Ministério 
das Finanças italiano – Departamento de entradas (Serviço de 
Impostos Diretos), ou uma subdelegação do mesmo. 

O código fiscal é necessário para: 
• inscrever-se no Serviço Sanitário Nacional
• ser aceito como trabalhador dependente 
• iniciar uma atividade de trabalho autônomo 
• firmar qualquer contrato (por exemplo, de aluguel, de compra e 

venda etc.) 
• abrir uma conta corrente bancária.

Para obter o código fiscal é necessário ter os seguintes documentos: 
• visto de entrada e passaporte
• autorização de residência válida ou, se vencida, acompanhada do 

protocolo de renovação e passaporte original.
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3.1.3. CARTEIRA DE TRABALHO (ab-rogação)

A carteira de trabalho já não é necessária para ser admitido:  após uma 
reforma legislativa43 as Direções Provinciais do Trabalho italianas já 
não expedem tal documento, mesmo no caso de extravio. 
Para iniciar uma atividade trabalhista basta que o empregador, após 
firmar o contrato de residência e de ter cumprido as respectivas 
formalidades44, comunique a admissão (mod. UNI-LAV) 24 horas 
antes do início da atividade trabalhista ao Centro para o Emprego 
competente. 

3.1.4. INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE TRABALHADORES
          DISPONÍVEIS

Têm direito a serem inscritos no cadastro geral de trabalhadores 
disponíveis (antiga lista de emprego) os cidadãos estrangeiros 
regularmente residentes na Itália.
O pedido de inscrição deve ser apresentado junto ao Centro para o 
Emprego competente45, apresentando a autorização de residência, 
que permita desenvolver atividade trabalhista, ou a autorização de 
residência CE (antigo cartão de residência).
No caso de despedida ou de demissão do trabalhador, o empregador 
deve comunicá-lo, no prazo de 5 dias, ao Centro para o Emprego 
competente. O trabalhador, despedido ou demitido, pode solicitar 
a inscrição no cadastro geral de trabalhadores disponíveis para 
ser destinatário das medidas de promoção à inserção no mercado de 
trabalho:
• colóquios de orientação para o trabalho;
• proposta de adesão a iniciativas de inserção trabalhista (estágio, 

aprendizagem...), de formação e/ou recapacitação profissional.

O cidadão estrangeiro regularmente residente, titular de uma 
autorização de residência e declarado portador de deficiência, 
pode inscrever-se nas listas relativas a categorias protegidas, 
apresentando um pedido junto ao Centro para o Emprego competente 
e anexando os documentos comprobatórios do estado de invalidez 
43 - O Dec. leg. nº 297/02 ab-rogou, entre outros, a lei nº 112 de 10/01/1935 sobre carteira de trabalho.

44 - Cf. Seção 1. ENTRADA E RESIDÊNCIA (1.3.2. O contrato de residência).

45 - Para a província de Treviso ver esquema de divisão territorial das competências em apêndice (anexo nº 2).
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(certidão concedida pela competente comissão médica de primeira 
instância, mod. A/San e cumprimentos previstos pela lei nº 68 de 1999). 

3.1.5. TUTELA DA MATERNIDADE E DA PATERNIDADE NO LUGAR
          DE TRABALHO

A mãe trabalhadora não pode ser despedida46 desde o início da 
gestação até a criança completar um ano de idade. Pelo mesmo 
período não pode ser suspensa do trabalho.
Em caso de despedida no período protegido, a trabalhadora tem direito 
a obter o restabelecimento da relação de trabalho, apresentando 
no prazo de 90 dias desde a data da demissão, a documentação 
comprobatória do estado de gravidez ou de puerpério.
O eventual pedido de demissões voluntárias apresentado pela 
trabalhadora durante o período em que se prevê a proibição de 
demissão deve ser convalidada pelo Serviço de Inspeção da Direção 
Provincial do Trabalho.

A mãe trabalhadora não pode desempenhar atividades de trabalho 
perigosas, insalubres ou que exijam grande esforço, e deve desenvolver 
tarefas adequadas a seu estado desde o início da gravidez até 7 meses 
depois do parto.

A trabalhadora assalariada grávida tem a obrigação de abster-se 
do trabalho 2 meses antes da data prevista para o parto e 3 meses 
após o parto (abstenção obrigatória).
É possível trabalhar até 1 mês antes da data prevista para o parto, 
caso a gravidez seja regular e as condições de trabalho não sejam 
perigosas.

A trabalhadora em licença por maternidade tem direito à antiguidade 
de serviço a todos efeitos (férias, décimo terceiro salário, progressão 
de carreira…) e recebe 80% do salário, salvo se o contrato cuja 
convenção coletiva aplicada prever outro tratamento mais favorável.

A trabalhadora autônoma, artesã, comerciante, lavradora direta ou 
empresária agrícola pode desfrutar da licença e de uma indenização 
diária equivalente a 80% do pagamento normal do período 

46 - Excluídos os casos de justa causa ou de cessação da empresa, ou término do prazo nas relações de trabalho 
por tempo determinado: em tais casos compete, em todo caso, a indenidade de maternidade.
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compreendido entre 2 meses antes do parto e 3 meses depois do 
mesmo. A indenização é efetivada diretamente pelo INPS.

O pai trabalhador assalariado pode abster-se do trabalho, com os 
mesmos direitos previstos para a mãe trabalhadora, no caso de morte 
ou doença grave da mãe, abandono da criança por parte da mãe, tutela 
exclusiva ao pai ou reconhecimento da parte de um único genitor.

A mãe e o pai têm a possibilidade de abster-se do trabalho (licença 
parental) nos primeiros 8 anos de vida da criança, com o limite máximo 
de 10 meses, ampliável a 11 em casos particulares, apresentando o 
pedido ao INPS e ao empregador. 
Para os períodos de abstenção facultativa, nos primeiros 3 anos de 
vida da criança, os trabalhadores e as trabalhadoras têm direito a uma 
indenização equivalente a 30% de sua retribuição por um período 
máximo de 6 meses, referente a ambos pais.

Os pais adotivos ou tutores gozam dos mesmos direitos e da mesma 
medida tutelar em matéria de licença, mas o limite de idade amplia-se 
até o filho completar seis anos de idade.

Os pais de filhos portadores de deficiência têm direito à extensão 
do período de licença parental até a criança completar 3 anos de vida, 
ou podem desfrutar de 2 horas de descanso retribuídas por cada dia 
(1 hora se o horário for inferior a 6 horas). 

O subsídio de maternidade pago pelo INPS só corresponde às 
mães estrangeiras se estiverem em posse de autorização de 
residência CE para residentes de longa duração (antigo cartão 
de residência).  O pedido deve ser apresentado à Prefeitura do 
lugar de residência no prazo de 6 meses desde o nascimento ou 
adoção ou guarda pré-adotiva.

3.1.6. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
           EM CASO DE REPATRIAÇÃO

O trabalhador estrangeiro que pretende retornar a sua pátria após o 
encerramento de sua atividade trabalhista na Itália conserva os direitos 
previdenciários e de segurança social aplicados e pode gozar dos 
mesmos ao darem-se os requisitos previstos pela normativa vigente, e 
isto é só ao completar sessenta e cinco anos de idade, também em 
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derrogação ao requisito de contribuição mínima previsto47.
Para tanto, deve apresentar o respectivo pedido ao INPS e entregar 
a autorização de residência à fronteira, conservando uma cópia que 
comprova a restituição. Através da Chefia, o INPS é informado sobre 
a efetivação da repatriação e procede a efetuar a liquidação do total 
devido depositando-o diretamente na conta corrente do trabalhador 
estrangeiro em uma instituição bancário de seu país de origem ou de 
residência estável.

3.2. TRABALHO TEMPORÁRIO

3.2.1. ENTRADA PARA TRABALHO TEMPORÁRIO DE CIDADÃO 
         ESTRANGEIRO RESIDENTE NO EXTERIOR

A entrada do trabalhador estrangeiro para trabalho temporário 
prevê-se somente para alguns setores de emprego48 e limita-se aos 
trabalhadores do setor turístico-hoteleiro e agrícola.
A autorização para o trabalho temporário é expedida pelo Serviço 
Único para a Imigração da Prefeitura – U.T.G. –, desde que haja cotas 
de entrada para trabalho temporário, mediante a apresentação do 
pedido nominativo da autorização ao trabalho por parte de:
• um empregador de trabalho
• associações profissionais, por conta de vários empregadores 

associados à mesma

O Serviço Único competente para a expedição da autorização é aquele 
da localidade onde o empresário reside, ou onde se localiza a sede da 
empresa, ou onde se desempenhará a atividade trabalhista.

Se o empresário não tiver conhecimento direto de um estrangeiro, 
pode realizar um pedido numérico com relação a um ou mais 
cidadãos estrangeiros inscritos nos respectivos cadastros junto 
às representações diplomáticas italianas, de acordo com o mesmo 
procedimento previsto no caso do pedido de autorização ao trabalho 
para a incorporação de trabalhadores assalariados por tempo 
determinado ou indeterminado.
A autorização de residência por motivo temporário tem validade de 

47 - Cf. art.1, item 20, da lei nº 335/95.

48 - Cf. Dec. P.R. de 7 de outubro de 1963, nº 1525.
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no mínimo 20 dias e no máximo de 6 ou 9 meses de acordo com a 
duração do trabalho nos setores que solicitam tal extensão. 

O trabalhador temporário que tenha regressado ao Estado de 
procedência no vencimento da autorização de residência, tem 
direito à precedência para o retorno à Itália por razoes de trabalho 
temporário no ano seguinte, com respeito aos cidadãos do seu 
próprio país que nunca realizaram uma entrada regular na Itália 
por motivos de trabalho. No vencimento da segunda autorização 
para trabalho temporário, esta última poderá ser convertida em 
autorização de residência para trabalho assalariado, a tempo 
determinado ou indeterminado, desde que existam cotas para 
trabalho assalariado.

3.3. TRABALHO AUTÔNOMO

O cidadão estrangeiro pode desenvolver na Itália atividade não eventual 
de trabalho autônomo, constituir sociedade de capitais ou de pessoas, 
ter acesso a cargos sociais e constituir sociedade cooperativa, desde 
que tais atividades não estejam reservadas para cidadãos italianos ou 
aos cidadãos de um Estado membro da União Européia.

O cidadão estrangeiro que pretenda desenvolver atividade de 
trabalho autônomo para obter a autorização de residência primeiro 
deve solicitar um visto para trabalho autônomo que pressupõe a 
autorização provisória da Chefia da província onde deseja exercer a 
atividade, demonstrando:
• estar em posse de uma certidão da autoridade administrativa 

competente de que não há motivos que impeçam a liberação 
da autorização ou da licença prevista para tal atividade;

• estar em posse dos requisitos previstos pela legislação italiana 
para a realização da atividade (na maioria dos casos é preciso 
inscrever-se em um registro ou cadastro geral);

• certidões comprobatórias dos requisitos previstos, traduzidas e 
legalizadas pela representação diplomática ou consular do país 
de origem;

• contar com os recursos adequados para o tipo de atividade que 
pretenda exercer, correspondentes aos parâmetros econômicos 
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indicados pela Câmera de Comércio, Indústria, Artesanato e 
Agricultura italiana ou pela Ordem Profissional competente;

• dispor de um local de alojamento adequado e de uma renda anual 
que supere o nível mínimo previsto para a isenção da participação 
nos gastos sanitários.

O visto de entrada para trabalho autônomo é expedido pela representação 
diplomática italiano do país de origem do estrangeiro, condicionado 
pela apresentação das certificações mencionadas anteriormente, 
somente depois da obtenção da autorização da Chefia e desde que 
existam cotas de entrada para trabalho autônomo estabelecidas pelos 
decretos governamentais italianos.   

3.3.1. CONVERSÃO EM AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR
          MOTIVOS DE TRABALHO AUTÔNOMO

O cidadão estrangeiro em posse de uma autorização de residência 
regular, por motivos de estudo ou formação profissional, pode solicitar 
a conversão desta em autorização de residência eletrônica por motivos 
de trabalho autônomo através do respectivo procedimento telemático 
apresentando o pedido, em via preliminar, junto ao Serviço Único para 
a Imigração da Prefeitura – UTG49 –. Para tanto deverá apresentar o 
respectivo pedido através do kit postal, anexando:
• Declaração da autoridade administrativa competente de que não 

há motivos que impeçam a expedição da autorização ou da licença 
prevista para tal atividade;

• Atestado da Câmera de Comércio, Indústria, Artesanato e Agricultura 
ou da Ordem Profissional competente, relativo aos parâmetros 
econômicos requeridos para o exercício da atividade;

• Certificação do Serviço Único para a Imigração da Prefeitura – U.T.G. 
– de que existem cotas disponíveis para a entrada para a realização 
de trabalho autônomo e certificação dos requisitos.

49 - Cf. www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº  2: residência do cidadão estrangeiro, parágrafo b): conver-
são da autorização de residência).
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3.4. ENTRADA MEDIANTE TÍTULOS DE PREFERÊNCIA
       (art. 23 T.U.)

O Texto Único sobre a Imigração regula50 a possibilidade de entradas 
privilegiadas no território do Estado por parte de cidadãos estrangeiros 
que desenvolveram atividade de instrução e de formação profissional 
no país de origem, que se convertem em título de prelação e dão direito 
de preferência no pedido de visto de entrada. 
O pressuposto determinado pela norma é que as atividades de 
formação sejam:
• desenvolvidas no âmbito de programas aprovados, também 

sob proposta das regiões e províncias autônomas, do Ministério 
do Trabalho e das políticas sociais do Ministério de Instrução, 
Universidade e Pesquisa

• realizadas também em colaboração com as regiões, províncias 
autônomas e outros organismos locais, organizações nacionais de 
empreendedores e empregadores e de trabalhadores, além dos 
organismos internacionais voltados à transferência dos trabalhadores 
estrangeiros na Itália e à sua inserção nos setores produtivos do 
país, entidades e associações operantes no setor da imigração 
com pelo menos três anos

• voltadas à inserção trabalhista dirigida aos setores produtivos 
italianos que operam no interior do Estado, ou à inserção trabalhista 
dirigida aos setores produtivos italianos que operam no interior do 
país de origem ou, em fim, ao desenvolvimento de atividade produtiva 
ou empreendimentos autônomos no país de origem

• programadas com decretos do Ministério do Trabalho e das políticas 
sociais, em convênio com o Ministério da Instrução, Universidade 
e Pesquisa, em acordo com a Conferência Estado-Região, que 
fixam as modalidades de organização e de desenvolvimento dos 
programas de formação e de instrução a realizar-se no país de 
origem e estabelecem os critérios para sua avaliação.51 Os programas 
são apresentados ao Ministério do Trabalho e das Políticas Sociais 
que, prévia consulta ao Ministério de Assuntos Exteriores, procede 

50 - Cf. art. 23 do Dec. leg. nº 286/98 e suc. mod. Texto Único sobre a Imigração e art. 34 d.p.r. nº 394/99 e suc. mod. 
Regulamento de Atuação.

51 - Cf. art.23, Dec. leg. nº 286/98 e suc. mod. e D.M. de 22 de março de 2006, Ministério do Trabalho e das Políti-
cas Sociais,”Normativa nacional e regional em matéria de cursos formativos e de orientação para os cidadão 
não pertencentes à União Européia” (www.trevisolavora.org/guidastranieri (seção nº 6: entrada com títulos de 
formação, parágrafo c): normativa).
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com a instrução e, conjuntamente com o Ministério de Instrução, 
Universidade e Pesquisa, procede à respectiva avaliação e à eventual 
aprovação, dando preferência aos programas validados pelas 
Regiões e que são coerentes com as exigências desta formalização.52

Os estrangeiros que participaram destas atividades de formação 
no país de origem têm preferência, ao final, nos setores de 
emprego relativos às atividades, para entrada para trabalho 
assalariado ou autônomo, com base nas cotas de programação 
determinadas anualmente pelos decretos de fluxos aprovados 
pelo Governo.

3.5. ENTRADA PARA TRABALHO EM CASOS PARTICULARES
        (art. 27 T.U.) 

Existe uma disciplina especial para a entrada e residência de 
determinadas categorias de trabalhadores estrangeiros, que o 
legislador excluiu da rígida disciplina das cotas de entrada. 

Tais categorias são caracterizadas pela especialização particular dos 
prestadores de trabalho implicados, pela variabilidade do cumprimento 
do encargo, do título diretivo, da relação com as estruturas universitárias 
ou bem por se tratarem de trabalhadores empregados em atividade de 
pesquisa ou especialmente vinculados à família do empregador. Além 
disso, o regime das cotas anuais não se aplica a algumas categorias de 
trabalhadores para os quais a prestação de trabalho é, por sua própria 
natureza, limitada em tempo, entre estes estão os trabalhadores nas 
dependências de organizações ou empresas operantes no território 
italiano (admitido temporariamente no território para cumprir funções 
e tarefas específicas), os aprendizes e os trabalhadores dependentes 
de empresas estrangeiros temporariamente transferidos à Itália 
para realizar prestações de trabalho em execução de contratos de 
empreitadas estabelecidas pelo empregador estrangeiro.

A estas figuras cabe acrescentar os trabalhadores do espetáculo e 
dos esportes profissionais.

52 - Cf. art. 21, item 4-3º, do Texto Único e art. 34, item 1, dec. P. R. nº 394/99 e suc. mod. Regulamento de Atuação. 
Para a Região do Vêneto a convalidação dos programas de formação é confiada à entidade Veneto Lavoro, que 
publica periodicamente um aviso de apresentação (www.venetolavoro.it).
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Por fim, o Texto Único também inclui na lista os enfermeiros profissionais, 
incorporados às estruturas sanitárias públicas e privadas,53 os cidadãos 
estrangeiros que participem de programas de voluntários e de pesquisa 
científica.

A principal derrogação refere-se à disciplina da autorização 
para trabalho, que é concedida fora das cotas de entrada, que 
em alguns casos não é necessária ou é substituída por outro 
tipo de cumprimento, ou é concedida com modalidade e prazos 
simplificados.
A autorização para trabalho, o visto de entrada e a autorização de 
residência concedidos em tais casos não podem ser renovados54 
e, no caso de cessação da relação trabalhista, não podem ser 
utilizados para desenvolver outra atividade.

O visto de entrada e a autorização de residência são concedidos 
pelo tempo indicado na autorização de trabalho ou, caso esta não for 
solicitada, pelo tempo estritamente correspondente às necessidades 
documentadas, enquanto que, para determinadas relações trabalhistas, 
a autorização não pode ser concedida por um período superior ao da 
relação de trabalho por tempo determinado e, em qualquer caso, a 2 
anos. A prorrogação, caso seja prevista, não pode superar o mesmo 
prazo. A validade da autorização deve ser indicada expressamente em 
sua deliberação. 

3.6. AUTO-CERTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO SUBSTITUTIVA
       DE NOTORIEDADE

3.6.1. AUTO-CERTIFICAÇÃO

A auto-certificação é uma declaração, subscrita pelo próprio punho, 
relativa a fatos e qualidades pessoais aplicáveis às relações com a 
Administração Pública e com os concessionários e gestores de 
serviços públicos, da qual o cidadão estrangeiro também pode valer-se.

53 - Cf. arts. 27, 27 bis e 27 ter, Dec. leg. nº 286/98 e suc. Mod. Texto Único sobre a Imigração e art. 40 d.P.R. nº 
394/99 e suc. mod. Regulamento de Atuação.

54 - Salvo casos excepcionais expressamente previstos pelo art. 40, item 23, d.P.R. nº 394/99 e suc. mod. Regula-
mento de Atuação.
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A pessoa, através da auto-certificação, sob própria responsabilidade 
civil e penal, atesta a veracidade do que declara. A auto-certificação 
substitui os certificados tradicionais.

Os entes privados têm a faculdade e não a obrigação de aceitá-la.
São auto-certificáveis:
• a residência;
• o estado civil de casado ou viúvo, desde que o casamento tenha 

sido realizado na Itália;
• o parentesco, se verificável pelas autoridades italianas;
• a prova de vida;
• o nascimento de filhos, ou que uma pessoa seja ascendente ou 

descendente, se verificável pelas autoridades italianas;
• a inscrição em listas, registros ou cadastros geridos pela 

Administração Pública italiana;
• os títulos de estudo obtidos na Itália;
• as qualificações profissionais, os exames de habilitação, de formação, 

de aperfeiçoamento realizados na Itália;
• a pertinência a ordens profissionais italianas;
• a renda, salvo nos casos de pedido de cartão de residência ou de 

reagrupamento familiar;
• a solvência com relação às obrigações contributivas, com indicação 

do montante;
• o código fiscal e o número de indicação IVA;
• qualquer dado presente no arquivo do registro tributário italiano;
• a condição de desempregado, de pensionista e a categoria da 

pensão;
• a qualidade de estudante junto a uma instituição italiana;
• a qualidade de representante de pessoas físicas ou jurídicas, de 

tutor ou de administrador;
• a inscrição em associações ou formações sociais;
• não ter sofrido, na Itália, condenas penais e não ser destinatário 

de procedimentos que impliquem na aplicação de medidas de 
prevenção, de decisões civis e procedimentos administrativos 
inscritos no arquivo judicial no sentido da normativa vigente;

• não estar ciente de procedimentos penais a próprio cargo na Itália;
• a qualidade de dependência de uma pessoa;
• todos os dados contidos no Registro Civil do Estado italiano;
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• não estar em situação de liquidação ou falência e não ter apresentado 
pedido de concordata;

• os documentos a apresentar ao Serviço de Trânsito. 

3.6.2. DECLARAÇÃO SUBSTITUTIVA DO ATO DE NOTORIEDADE

Todos os estados, as qualidades e os fatos pessoais dos quais o 
interessado tem conhecimento direto, que não aplicáveis para a auto-
certificação, podem ser comprovados pelo declaração substitutiva 
do ato de notoriedade (declaração juramentada), salvo exceções 
previstas pela lei. 
O extravio dos documentos de reconhecimento ou qualquer documento 
de atestação de estados e qualidades pessoais do interessado é 
comprovado pelo pedido da cópia mediante declaração substitutiva, 
exceto nos casos previstos pela lei de denúncia à Autoridade da Polícia 
Judiciária para o início de procedimento administrativo de expedição 
de cópias.

4. SAÚDE

4.1. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO SANITÁRIO NACIONAL (S.S.N.)

O art. 32 da Constituição italiana reconhece a saúde como direito 
fundamental do indivíduo, não só de interesse da coletividade, e 
garante assistência gratuita aos indigentes.

4.1.1. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

Os estrangeiros, cuja inscrição no S.S.N. é obrigatória, são: 
a) os cidadãos regularmente residentes que desenvolvem atividade 

de trabalho assalariado, ou de trabalho autônomo, ou que estão 
inscritos no cadastro geral de trabalhadores disponíveis junto ao 
Centro para o Emprego competente;

b) os estrangeiros em posse de um título para residência válido ou, 
se vencido, que tenham solicitado a renovação da autorização de 
residência por trabalho assalariado, por trabalho autônomo, por 
motivos familiares, por asilo político, por proteção subsidiária (ou 
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motivos humanitários), por pedido de asilo, por tutela, por aquisição 
da cidadania. 

A assistência sanitária prevista para as categorias para as quais 
a inscrição é obrigatória também se estende aos familiares a seu 
cargo regularmente residentes, não só aos filhos menores já desde 
o nascimento.  

Para inscrever-se, o cidadão estrangeiro deve apresentar à U.L.S.S. 
da localidade de residência ou de permanência efetiva: 
• o certificado de residência ou a declaração de hospedagem 
• ou autorização de residência em vigor. Se, por outro lado, estiver 

em andamento o procedimento administrativo de expedição ou 
renovação da autorização de residência, o trabalhador pode ser 
inscrito:

a) no caso de primeira expedição somente quando apresente: 
• visto de entrada no passaporte e aviso de recebimento da carta 

registrada com tarja magnética (apresentação do pedido de expedição 
de autorização de residência por kit postal) ou 

• cédula com data recente (com foto e selo da Chefia) e passaporte
b) no caso de renovação somente quando apresente:  
• aviso de recebimento da carta registrada com tarja magnética 

(apresentação do pedido de renovação de autorização de residência 
com kit postal) acompanhado da autorização de residência original 
vencida, – ou uma cédula recente (com foto e selo da Chefia) e 
passaporte 

• ou agendamento expedido pela Chefia, acompanhado da 
autorização original vencida (autorização para pedido de asilo 
político, motivos humanitários, proteção social, justiça…) 

Se o cidadão estrangeiro está à espera de trabalho deve apresentar ao 
departamento U.L.S.S. competente:
• a autorização de residência em vigor (ou, se estiver em fase de 

expedição ou de renovação, os documentos mencionados acima, 
que comprovam que o procedimento administrativo está em trâmite); 

• o código fiscal;
• o certificado de residência ou a declaração de hospedagem;
• o modelo do cadastro expedido pelos Centros para o Emprego (que 

comprova a inscrição no cadastro geral de trabalhadores disponíveis).
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4.1.2. INSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA

Os estrangeiros em posse de uma autorização de residência com 
duração superior a três meses mas que não pertencem às categorias 
para as quais se prevê a inscrição obrigatória, podem inscrever-se 
voluntariamente no S.S.N. e são: 
• os estrangeiros residentes na Itália por motivos de estudo;
• os estrangeiros residentes em condições similares55,;
• os estrangeiros em posse de autorização de residência com duração 

superior a três meses;56 
• os estrangeiros titulares de autorização de residência por negócios 

(superior a três meses);
• alguns trabalhadores estrangeiros indicados nas categorias do art. 

27 T.U.57 que não estão obrigados a pagar na Itália, pela atividade 
desenvolvida, o imposta de renda de pessoas físicas. 

Faz-se uma exceção à regra geral para o estudante ou à pessoa nas 
mesmas condições que pode solicitar a inscrição mesmo sendo titular 
de uma autorização de residência de duração inferior a três meses, 
porém, neste caso o direito à assistência não se estende aos parentes. 
O estrangeiro inscreve-se, junto com os membros da família a seu cargo, 
nas listas do U.L.S.S. do território onde reside, conforme registro 
censual, ou do domicílio indicado na autorização de residência.

Nos casos nos quais se permite a inscrição voluntária, o U.L.S.S., 
com base no modelo elaborado pelo Ministério do Interior, com foto 
do solicitante58 cedida pela Chefia, procede à inscrição provisória do 
cidadão estrangeiro, com prévio pagamento da respectiva contribuição, 
e expede ao mesmo a documentação comprobatória da inscrição. 

Tal inscrição tem efeito, para fins da realização das prestações 
sanitária, somente após a apresentação da autorização de residência 
ao U.L.S.S. A inscrição provisória permite a cobertura das prestações 
hospitalares urgentes e essenciais que se realizem eventualmente 
durante tal período.

55 - No sentido do Acordo Europeu de Estrasburgo ratificado e executado com base na lei de 18 de maio de 1973, 
nº 304.

56 - Cf. art. 46, item 6, d.p.r. 394/99 e suc. mod. Regulamento de Atuação (por exemplo: residência eletiva, pessoal 
religioso, aprendizagens, antigo art. 27, letra f) T.U.).

57 - Cf. art. 27, letra a), i) e q), Dec. leg. nº 286/98 e suc. mod.  Texto Único Imigração.

58 - Cf. art.7, d.P.R. nº 394/99 e suc. mod. Regulamento de Atuação.
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Nos casos em que também não há inscrição voluntária prevê-se a 
obrigação de ter uma apólice de seguro com uma instituição italiana 
ou estrangeira contra risco de doenças, acidente e maternidade.

A inscrição no Serviço Sanitário Nacional cessa no caso de revogação, 
cancelamento da autorização de residência ou de expulsão. Tais 
procedimentos são comunicados pela Chefia ao U.L.S.S. competente, 
no entanto, o estrangeiro mantém o direito à inscrição se apresentar 
recurso contra os referidos procedimentos e tiver prova deste.  
Com a inscrição no S.S.N. expede-se o cartão de saúde que tem 
duração equivalente à da autorização de residência. 
 A inscrição dá direito:
• à escolha do médico de família ou do pediatra;
• à assistência de especialista à que se tem acesso mediante pedido do 

médico de família ou do pediatra, excluídas as consultas odontológicas, 
obstétricas, ginecológicas, pediátricas e oftalmológicas. Por cada 
consulta ao especialista prevê-se o pagamento do ticket;

• à hospitalização gratuita nos hospitais públicos ou associados;
à assistência farmacêutica, isto é, à aquisição dos medicamentos. 

São isentos do pagamento das consultas aos especialistas e dos 
tickets e pagam somente uma cota de contribuição no gasto:
• os cidadãos estrangeiros desempregados, à espera de emprego e 

com parentes a seu cargo;
• as crianças menores de 6 anos de idade;
• os cidadãos estrangeiros que se beneficiam da pensão social e 

parentes a seu cargo;
• os cidadãos estrangeiros privados de recursos econômicos suficientes, 

conforme limites de renda preestabelecidos.

4.2. ASSISTÊNCIA SANITÁRIA AOS CIDADÃOS ESTRANGEIROS
      NÃO INSCRITOS NO SERVIÇO SANITÁRIO NACIONAL

A assistência sanitária aos cidadãos estrangeiros que não estão 
inscritos no Serviço Sanitário Nacional é garantida de diversos modos, 
conforme se tratem de:
a)  Estrangeiros regularmente residentes no território nacional. 

Os estrangeiros podem, em todo caso, desfrutar das prestações 
sanitárias realizadas pelo S.S.N. com prévio pagamento das 
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mesmas, com base nas tarifas predeterminada pelas regiões 
que as realizam, com as ressalvas previstas pelos tratados e 
acordos internacionais bilaterais ou multilaterais estabelecidos 
entre a Itália e o país de origem do cidadão extra-comunitário. 
São, portanto, asseguradas:
1. as prestações urgentes às quais correspondem as tarifas previstas 

no momento da alta médica;
2. as prestações sanitárias por opção, com prévio pagamento das 

respectivas tarifas.
b)  Estrangeiros em condição irregular com relação às normas 

relativas à entrada e à residência59.
 Aos estrangeiros residentes em situação irregular asseguram-se, 

nas estruturas públicas e privadas credenciadas do S.S.N., as 
seguintes prestações sanitárias: 
1. assistências ambulatoriais e hospitais, urgentes ou, em todo caso, 

essenciais, ou bem sejam contínuas, por doença e acidente; 
2. intervenções de medicina preventiva e acompanhamento relativo 

às mesmas, e precisamente: 
• acompanhamento da gravidez e da maternidade; 
• acompanhamento da saúde do menor; 
• vacinações de acordo com a normativa no âmbito de intervenções 

de prevenção coletiva autorizadas pelas regiões italianas; 
• intervenções de profilaxia internacional; 
• profilaxia, diagnóstico e acompanhamento de doenças infecciosas 

e eventual saneamento dos respectivos focos. 

As prestações são realizadas sem ônus a cargo dos estrangeiros 
irregulares, desde que estejam privados de recursos econômicos 
suficientes. O estrangeiro indigente, em situação irregular com 
relação às normas relativas à entrada e à residência, é dispensado 
da cota de contribuição no gasto, em analogia com o cidadão 
italiano, no que se refere: às prestações sanitárias de primeiro nível, 
às urgências, à gravidez, às patologias isentas ou os sujeitos isentos 
em virtude da idade ou afetados por estados graves de invalidez. 

O acesso às estruturas sanitárias por parte do estrangeiro sem 
autorização regular de residência não pode implicar em nenhum tipo 

59 - A disciplina está em fase de reforma para atualizações consultar a guia em linha www.trevisolavora.org/
guidastranieri sezione n.14 assistência sanitária.
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de aviso à autoridade, salvo nos casos em que a comunicação seja 
obrigatória (obrigação de denúncia).
Tratando-se de sujeitos privados de uma autorização regular de 
residência há uma dificuldade objetiva com relação a sua especificação 
a efeitos de saber, de vez em vez, quais tipos de prestações já foram 
realizadas a favor dos mesmos.
Para resolver tal dificuldade criou-se o código regional identificador 
para o estrangeiro temporariamente presente (STP) composto por 16 
dígitos que permite identificar a região e a entidade prestadora a partir 
da primeira prestação. Tal código é reconhecido em nível nacional e 
também permite a contabilização para o pedido do reembolso gasto ao 
U.S.L. competente ou ao Ministério de Assuntos Exteriores por parte 
das entidades prestadoras quando o sujeito irregular, que precisar de 
atendimento, for indigente. 

O Texto Único estabelece uma autorização especial de residência 
“para tratamentos de saúde” em favor das cidadãs estrangeiras, 
residentes de forma irregular, que comprovem estado de gravidez e 
até seis meses depois do nascimento do filho.
A duração da autorização de residência expedida em formato 
impresso corresponderá ao estado comprovado, por meio da 
correspondente certificação sanitária, e uma vez vencida não 
é possível realizar sua renovação, salvo casos de gravidade 
excepcional. Tal autorização pode ser concedida ao pai anexando 
também, além dos outros documentos já indicados, a certidão 
de casamento traduzida e legalizada. Este tipo de autorização de 
residência não permite o desenvolvimento de atividade trabalhista.

4.3. ENTRADA NA ITÁLIA POR MOTIVOS DE TRATAMENTO

4.3.1. VISTO DE ENTRADA POR MOTIVO DE TRATAMENTOS
          DE SAÚDE 

Para a expedição do visto por tratamento de saúde, por parte da 
representação diplomática ou consolar territorialmente competente, 
o interessado ou familiar deste deve apresentar a seguinte 
documentação: 
a) declaração da estrutura sanitária italiana escolhida que indique 
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o tipo de tratamento, a data de início e a duração estimada do 
mesmo; 

b) comprovação do depósito, a favor da estrutura escolhida, de uma 
caução equivalente a 30% do total estimado das prestações 
solicitadas; 

c) documentação comprobatória, também pela declaração de um 
fiador, da disponibilidade na Itália de recursos suficientes para 
realizar o pagamento integral dos gastos sanitários, de alojamento e 
alimentação, fora da estrutura sanitária, e de repatriação, por parte 
do assistido e do eventual acompanhante;

d) certidão sanitária que ateste a patologia do solicitante do visto, 
acompanhada de sua tradução ao italiano.

4.3.2. TRASLADO À ITÁLIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO
           ÂMBITO DE INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS.

Aos cidadãos estrangeiros residentes em países privados de 
estruturas sanitárias adequadas pode ser autorizada a entrada para 
tratamento na Itália, por parte do Ministério da Saúde, em acordo com 
o Ministério de Assuntos Exteriores.
O Ministério da Saúde, com base na documentação apresentada, 
procede a especificar as estruturas que se julgam adequadas para 
a realização das prestações sanitárias solicitadas e a reembolsar 
diretamente às mesmas o ônus das respectivas prestações sanitárias.
Não podem ser reembolsadas as despesas de viagem e de residência 
a alheios à estrutura sanitária. 

4.3.3. TRASLADO À ITÁLIA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO 
          ÂMBITO DE PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA
          POR PARTE DAS REGIÕES. 

As Regiões autorizam as unidades sanitárias locais e as empresas 
hospitalares a realizar prestações de elevada especialização, que se 
inserem em programas assistenciais aprovados pelas regiões italianas, 
a favor de: 
a) cidadãos provenientes de países extra-comunitários nos quais 

não existem ou nos quais não há fácil acesso às competências 
médico-especializadas para o tratamento de casos específicos e 
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de patologias graves, e não há em vigor acordos de reciprocidade 
relativos à assistência sanitária; 

b) cidadãos de países nos quais, por sua situação contingente particular, 
não são factíveis, por razões políticas, militar ou de outra natureza, 
os acordos em vigor para a prestação da assistência sanitária por 
parte do Serviço Sanitário Nacional.

A Região do Veneto60 implementou um programa para hospitalizações 
de caráter humanitário para pessoas em estado de grave e comprovada 
dificuldade econômica nas estruturas sócio-sanitárias da região.
Os casos específicos são avaliados à petição do médico assistente 
no país de origem em colaboração com uma entidade/associação 
(O.N.G. ou associações de voluntários) com sede na região. Para mais 
informações é possível entrar em contato com a Região do Veneto61 

4.4. CONSULTÓRIOS FAMILIARES

Os consultórios familiares são estruturas públicas que prestam 
assistência gratuita a mulheres e menores e organizam atividades 
individuais, de casal e de grupo para o bem-estar da família. 
Concretamente, ocupam-se de:
• assistência a mulheres grávidas;
• assistência a mulheres que decidam interromper a gravidez;
• assistência ginecológica básica por patologias relativas à sexualidade, 

esterilidade e infertilidade;
• aconselhamento sobre contracepção;
• prevenção e diagnósticos de tumores da mulher;
• assistência e consultoria em casos de problemáticas psicológicas e 

não relativa às relações familiares e de casal.

60 - Como se estabelece no D.G.R. nº 378 de 11/02/2005.

61 - Secretaria Regional de Sanidade e Social. Serviço para as Relações Sócio-Sanitárias Internacionais 
Palazzo Cavalli Fianchetti  San Marco, 2847 – 30124, Veneza Tel. 041 2793884 - Fax: 041 2791366 
E-Mail: serv.rapp.oms@regione.veneto.it
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5. ENSINO

5.1. INSERÇÃO DE MENORES ESTRANGEIROS NAS ESCOLAS

Os menores estrangeiros presentes no território italiano, independen-
temente de sua condição de regularidade, têm direito à instrução em 
condição de igualdade com os cidadãos italianos. 

A inscrição na escola obrigatória realiza-se de acordo com as 
modalidades e condições previstas para o menor italiano e pode ser 
solicitada em qualquer período do ano letivo.

Mesmo que o interessado não possua uma autorização regular de 
residência, deve ser inscrito com reserva, do mesmo modo, e obterá 
igualmente o título de conclusão dos estudos.
A educação obrigatória na Itália é distribuída entre os cursos da 
escola primária e da escola média. Ao finalizar a quinta séria primária 
(elementar) e a terceira do ensino médio, as crianças devem superar um 
exame que lhes outorga, respectivamente, o título do nível elementar 
e o de graduado escolar.

O título de graduado médio é necessário para:
• a inscrição na escola superior;
• a participação em concursos públicos.

No momento do pedido da inscrição é preciso apresentar/indicar:
• os dados pessoais do solicitante;
• a situação escolar e profissional;
• cópia da autorização de residência (caso o menor solicitante esteja 

em posse da mesma).

A regra a seguir para determinar em qual série inserir o menor é a da 
idade que consta em sua documentação, salvo por deliberação do 
colégio docente para a inscrição em uma série diferente, tendo em 
conta:
• o regulamento escolar do país de procedência do aluno;
• as competências, habilidades e preparação do aluno;
• o nível de estudos e os títulos de estudo obtidos pelo aluno.

O título de estudo conferido pela escola superior, chamado “diploma 
di maturità”, dá direito ao acesso à universidade.
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5.2. CENTROS TERRITORIAIS PERMANENTES

Os cidadãos estrangeiros, a partir dos dezesseis anos de idade, 
podem ter acesso aos cursos de formação organizados pelos Centros 
Territoriais Permanentes (C.T.P.)62, que representam o conjunto de 
serviços e atividade de instrução e formação voltados aos adultos 
presentes no território, cujo objetivo é a alfabetização cultural e a 
recapacitação profissional.
Cada C.T.P. é um lugar onde um grupo de docentes analisa, planeja e 
realiza iniciativas e programas de instrução e formação permanentes, 
dirigido a jovens e adultos que vivem no território. As atividades do 
C.T.P., normalmente, não se concentram em uma única sede, mas se 
desenvolvem em todo o território provincial, em estruturas selecionadas 
em comum acordo entre todos os municípios63.

As atividades principalmente desenvolvidas pelos C.T.P. são:
• cursos de língua e cultura italiana;
• cursos para a obtenção do diploma da escola secundária de primeiro 

grau;
• programas de orientação para a educação superior e formação 

profissional.

5.3. ENTRADA NA ITÁLIA POR MOTIVOS DE ESTUDO 

O visto para estudo permite a entrada na Itália, a efeitos de uma 
residência de curta ou longa duração, mas por tempo determinado, ao 
estrangeiro que deseja realizar:
• cursos universitários, programas de formação profissional junto 

a institutos reconhecidos ou, em todo caso, qualificados; cursos 
superiores de estudo ou de formação técnico-profissional, equiparáveis 
à formação obtida no país de origem;

• ciclos de estudo junto a institutos e escolas nacionais inseridos no 
âmbito de programas de intercâmbios e iniciativas culturais; 

• atividade científica, pesquisas ou outras atividades culturais de caráter 
eventual ou contínuo. 

62 - Ordem ministerial nº 445 de 29/08/1997.

63 - Cf. Apêndice  1) Endereços úteis.
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Os requisitos e as condições para obter o visto de estudo são os 
seguintes:
a) certificação adequada sobre o curso, formação profissional ou 

atividade cultural a desenvolver (certificado de matrícula…);
b) garantias adequadas dos meios de sustentação (bolsa de estudo, 

depósitos bancários, garantias fidejussórias…); 
c) apólice de seguro para atendimento médico e cobertura hospitalar 

(salvo acordos ou convenções com os países de origem);
d) demonstração de um alojamento adequado;
e) idade superior a 14 anos.

Até o dia 31 de dezembro de cada ano, as universidades italianas 
estabelecem o número de estudantes estrangeiros a ingressar nos 
cursos universitários para o seguinte ano letivo.

Até o dia 30 de junho de cada ano também se estabelece o número 
máximo de estrangeiros admitidos para freqüentarem os cursos de 
formação profissional organizado pelas entidades credenciadas.
O cidadão estrangeiro residente no exterior deve apresentar o 
respectivo pedido de pré-inscrição junto à representação italiana do 
país de origem, que verificará os meios de subsistência demonstráveis 
com uma renda ou com recursos anuais disponíveis, bolsas de estudo, 
créditos educativos, fianças bancárias etc. Caso o pedido seja aceite, 
concede-se o visto para entrada por motivos de estudo. 

No prazo de 8 dias desde sua entrada na Itália o cidadão estrangeiro 
deve solicitar a expedição da autorização de residência por motivos 
de estudo à correspondente Chefia Territorial da Polícia através do 
procedimento de kit postal. Depois deverá apresentar as eventuais 
provas de aceitação na universidade escolhida. 

A prova de conhecimento da língua italiana é obrigatória para a 
posterior admissão no curso.
A autorização de residência para estudo pode ser renovada, até o 3° 
ano do curso, demonstrando:
1. a cobertura econômica;
2. a superação de um exame para o primeiro ano, de dois para os 

subseqüentes (salvo por graves motivos de saúde em cujo caso 
basta só um exame nos anos subseqüentes).
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Podem ter acesso aos cursos universitários e às escolas de 
especialização das universidades, nas mesmas condições que os 
cidadãos italianos, os cidadãos estrangeiros em posse de título 
de residência que tenham obtido um diploma superior de estudo 
superior na Itália ou nas escolas italianas no exterior ou escolas 
estrangeiras ou internacionais64, 

5.4. EQUIVALÊNCIA E RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS
       DE ESTUDO OBTIDOS NO EXTERIOR

Os procedimentos que permite aos diplomas de estudo obtidos no 
exterior terem efeitos jurídicos e, portanto, serem utilizados na Itália, 
são de dois tipos:
a) equivalência ou atribuição de valor legal do diploma de estudo65: 
• procedimento aprovado após uma análise comparada do diploma 

de estudo, com um análogo italiano, que tem em conta a natureza 
acadêmica da instituição estrangeira que o concedeu, a duração dos 
estudos e os conteúdos formativos, nos quais não haja diferenças 
substanciais;

• permite que o diploma de estudo estrangeiro tenha todos os efeitos 
jurídicos do diploma italiano correspondente ao qual é declarado 
equivalente;

• pode ser solicitada para os diplomas finais de escola primária, 
secundária superior e de formação profissional só pelo cidadão 
italiano, ou comunitário ou de país aderente ao Espaço Econômico 
Europeu ou da Confederação Helvética;

• pode ser solicitada para os diplomas acadêmicos (graduação, 
doutorados de pesquisa…) tanto pelo cidadão italiano como pelo 
cidadão estrangeiro;

b) reconhecimento do diploma de estudo:
• procedimento aprovado após uma avaliação sintética do diploma de 

64 - Em funcionamento na Itália ou no exterior, objeto de acordos bilaterais ou de normativas especiais para o 
reconhecimento dos títulos de estudo que apresentam as condições gerais necessárias para a entrada por 
estudo.

65 - As autoridades competentes para a declaração de equivalência são:
 a) no caso dos diplomas de escola secundária superior, o C.S.A. (antiga Provedoria para os Estudos) da 

província de residência do solicitante;
 b) no caso dos títulos acadêmicos qualquer estabelecimento de ensino que tenha uma licenciatura equiparável
 A autoridade competente para o reconhecimento do título, por outro lado, é a administração escolar, escolas 

primárias ou secundárias superiores, universidades...) junto à qual o título reconhecido será utilizado.
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estudo estrangeiro, estabelecendo uma correspondência de nível e 
declarando seu reconhecimento somente para determinados fins;

• os efeitos jurídicos do diploma de estudo reconhecido limitam-se só a 
alguns âmbitos (continuidade dos estudos ou acesso às profissões);

• pode ser solicitado tanto pelo cidadão italiano como pelo cidadão 
estrangeiro.66

5.5. RECONHECIMENTO DOS DIPLOMAS DE HABILITAÇÃO
       PARA O EXERCÍCIO DE UMA PROFISSÃO

Por atividade profissional entende-se o desenvolvimento de 
prestações de obra para as quais a lei geralmente prevê a inscrição 
nos respectivos cadastros ou listas. A atividade profissional exige 
estar em posse de um diploma de estudo que habilite para o exercício 
da profissão, portanto, caso tenha sido obtido no exterior, deve ser 
reconhecido pelas autoridades competentes.

O reconhecimento de um diploma de estudo que não foi obtido 
na Itália deve ser solicitado diretamente pelo interessado, mesmo 
residente no exterior, ao Ministério italiano competente para efeitos 
de exercício da profissão. 

O exercício da atividade profissional por parte de cidadãos estrangeiros, 
para ser desenvolvido tanto de forma autônoma como assalariada, 
requer a inscrição nas Ordens e Colégios profissionais. No entanto, 
no caso de profissões que não requerem registros, é necessária, 
em todo caso, a inscrição em listas especiais instituídas junto 
aos Ministérios competentes. Tal disposição exclui o requisito da 
cidadania para fins de inscrição, no entanto, permite-se o exercício de 
algumas atividades profissionais aos cidadãos estrangeiros somente 
se não forem reservadas pela lei aos cidadãos italianos ou cidadãos 
de um dos Estados membros da União Européia. 

A inscrição nas listas ou cadastros, para qualquer tipo de profissão, 
permite-se no âmbito das cotas definidas pelos decretos anuais sobre 
fluxos de entrada e baseia-se no pressuposto de que os interessados 
estão em posso dos títulos profissionais requeridos pela lei.

66 - O reconhecimento dos títulos de estudo obtidos em um país da União Européia e do Espaço Econômico 
Europeu é disciplinado pela diretriz nº 2005/36/CE, acolhida na Itália com a Lei de 6 de fevereiro de 2007, nº 13 
e com Dec. leg. de 9 de novembro de 2007, nº 206.
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5.6. DISPOSIÇÕES PARTICULARES PARA O EXERCÍCIO
       DA PROFISSÃO SANITÁRIA

O exercício da profissão sanitária por parte dos cidadãos estrangeiros 
permite-se somente se os mesmos estiverem em posse de um 
diploma de habilitação obtido no país de origem e reconhecido na 
Itália pelo Ministério da Saúde após procedimento especial.
O Ministério publica, a cada ano, listas especiais que incluem os 
dados dos cidadãos estrangeiros cujo diploma de habilitação para o 
exercício de uma profissão sanitária foi reconhecido.
Não obstante, tais cidadãos têm a obrigação de inscrever-se na 
Ordem ou Colégio profissional da categoria ou, em sua ausência, na 
lista especial do Ministério da Saúde. 

Os enfermeiros profissionais e os técnicos de radiologia, em vez de 
apresentarem diretamente o pedido ao Ministério da Saúde, podem, 
alternativamente, encaminhá-lo a uma entidade lícita67, se residentes 
na Região do Veneto68 ou com perspectiva de trabalho em tal região.
A entidade apresenta o pedido à Região que, por sua vez, procederá 
a encaminhá-lo ao Ministério da Saúde.   

67 - D.G.R. 2.229 de 09/08/2002 – D.G.R. 237 de 07/02/2003.

68 - Para informações: Região Vêneto, Secretaria Regional Sanidade e Social, Unidade Comp. Recursos Humanos 
e Formação – Palazzo Molin – San Polo – Campo San Stin 2513, 30125, Veneza, Tel.: 041/2793434.
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6. MORADIA

O cidadão estrangeiro pode alugar um imóvel, ou adquiri-lo gozando 
dos mesmos direitos e sujeito às mesmas obrigações do cidadão 
italiano.

Existem centros de primeira acolhida geridos pelo Município ou por 
outros organismos privados, sociais e de voluntários.
A legislação prevê só os estrangeiros em posse do cartão de 
residência ou de autorização de residência, expedidos por motivos 
distintos ao de turismo, podem ser hospedados nestes centros. 

6.1. CONTRATO DE LOCAÇÃO (ALUGUEL)

A lei nº 431, de 9 de dezembro de 1998, modificou a disciplina relativa 
à locação. 
Existem três tipos distintos de contrato de locação:
• É possível estabelecer um contrato de duração não inferior a oito 

anos (quatro + quatro de renovação automática) estabelecendo 
o valor do aluguel em comum acordo com o locador. Após o prazo 
de oito anos, tanto o locatário como o locador poderão solicitar 
a renovação do contrato com novas condições ou a renúncia à 
renovação do mesmo, comunicando à outra parte a própria intenção, 
com carta registrada enviada com pelo menos seis meses de 
antecedência (à falta desta carta o contrato renova-se tacitamente 
com as mesmas condições). A parte que recebe esta carta deve 
respondê-la igualmente de forma registrada para chegar a um novo 
acordo; à falta de acordo ou inclusive de resposta, o contrato deixa 
de ter eficácia na data de cessação da locação, portanto após os 
primeiros oito anos;

• É possível estabelecer um contrato de locação com base no modelo 
de “contrato-padrão”, que é elaborado por cada município por conta 
das organizações representantes dos proprietários e inquilinos. O 
valor do aluguel e a duração são estabelecidos pelas partes em 
conformidade com as disposições do contrato-padrão; a duração, 
no entanto, não pode ser inferior a cinco anos (três anos + dois de 
renovação automática). Uma vez transcorridos os primeiros cinco 
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anos, tanto o locatário como o locador podem solicitar a renovação 
do contrato com novas condições ou a renúncia à renovação do 
mesmo, comunicando à outra parte a própria intenção, com carta 
registrada enviada com pelo menos seis meses de antecedência. À 
falta desta carta, o contrato é renovado tacitamente com as mesmas 
condições.

Tanto no caso 1 como no caso 2, o locador pode, respectivamente 
após os primeiros quatro anos e após os primeiros três anos, 
valer-se da faculdade de oposição à renovação automática só em 
determinados casos explicitamente previstos pela lei nº 431/1998.

• É possível estabelecer um contrato de aluguel definido como de 
“natureza transitória”, com duração inferior aos limites previstos nos 
dois casos anteriores, de acordo com as condições e modalidade 
contidas no respectivo decreto ministerial69. São previstos, ademais, 
contratos de locação destinados a estudantes universitários e com 
base em outro contrato-padrão que as prefeituras, sedes universitárias 
ou de cursos universitários destacados, podem dispor segundo os 
critérios determinados pela lei.

Para os contratos estabelecidos antes de 30 de dezembro de 1998 
aplicam-se à sua duração total as disposições normativas vigentes 
antes desta data. 

Na prática difundiu-se ou contrato para uso de hospedagem. Trata-
se do aluguel de um imóvel por parte de uma sociedade, empresa 
ou pessoa física em posse de número I.V.A., para alojar os próprios 
dependentes residentes fora do município.

6.2. REGISTRO DO CONTRATO

A partir de 30 de dezembro de 1998, para o estabelecimento de 
contratos de locação válidos é necessária a forma escrita.
O contrato deve ser registrado pelo proprietário (denominado 
“locatore”) junto ao Serviço de Registro. A taxa de registro é 
paga a partes iguais entre proprietário e inquilino (denominado 
“conduttore”). O registro é oportuno, além de obrigatório sob o ponto 

69 - Cf. D.M. 5 de março 1999 e D.M. de 30 de dezembro de 2002.
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de vista fiscal, porque torna o contrato de locação oponível a terceiros:  
e isto quer dizer que o inquilino garante respeito a outros que pretendam 
ter direitos de usufruto sobre o imóvel.

6.3. OBRIGAÇÕES DO INQUILINO

O contrato obriga o inquilino a um uso civil e correto do imóvel, 
procedendo com sua manutenção ordinária: pintar as paredes, 
reparar os eventuais danos (vazamentos de torneiras, porta ou 
janela defeituosa, fechadura ou interruptor quebrado etc.), e não à 
extraordinária, reparação e manutenção do edifício). 

Além disso, o inquilino responde pelos danos causados, inclusive 
involuntariamente, nos imóveis vizinhos, pelo imóvel em aluguel 
(por exemplo, no caso de vazamento de água). Enfim, ele também é 
responsável por todas as pessoas que se encontrem, a qualquer título, 
no imóvel.

6.4. RELAÇÕES COM O PROPRIETÁRIO

O inquilino deve pagar ao proprietário o valor do aluguel determinado. 
A respeito, o inquilino tem direito de solicitar (e o proprietário a 
obrigação de emitir) o recibo com o valor da somatória total. Em todo 
caso, mas sobre tudo quando o proprietário não quiser emitir nenhum 
recibo, convém realizar o pagamento com ordem de pagamento ou 
cheque nominal, ou em presença de testemunha. 

O aumento do valor pode ser solicitado pelo proprietário 
exclusivamente por dois motivos: pelos gastos extraordinários 
sustentados por ele (mas só em 10% dos mesmos) ou pela 
adequação anual às variações do índice ISTAT (um índice, publicado 
na Gazeta Oficial com o qual se corrige o aumento do custo de vida).

6.5. SUBLOCAÇÃO

Por norma geral, o contrato contém uma cláusula que nega ao 
inquilino a possibilidade de alugar, por sua vez, o imóvel a terceiros 
(“sublocação total”); quando a proibição não for prevista, o inquilino 
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pode ceder seu alojamento em aluguel a outros, mas para tanto deve 
ter o consentimento do proprietário por escrito. Neste caso, o valor 
de sublocação não pode ser superior ao de locação e o inquilino é 
responsável, ante o proprietário, também das ações da pessoa a 
quem subloca. Isso significa que se esta, por exemplo, não pagar o 
aluguel, o inquilino (distinto do sublocador) pode sofrer a ação legal do 
proprietário que deseja recuperar o valor que lhe corresponde. Além 
disso, desde que não esteja expressamente proibido pelo contrato, 
o inquilino pode hospedar por determinado tempo, uma pessoa que 
paga uma contribuição em dinheiro (“sublocação parcial”), com prévio 
aviso disso ao proprietário através de carta registrada, também neste 
caso o inquilino assume toda responsabilidade.

6.6. AÇÃO DE DESPEJO

O proprietário pode intimar o despejo bem seja por “morosidade” 
do inquilino, que não pagou o valor do aluguel no prazo, ou por 
término da locação, após o prazo de 4 anos ou o combinado, sem 
intervenção para a renovação. Neste caso, o proprietário recorre 
a um procedimento especial perante o Tribunal, ao qual o inquilino 
pode opor-se pessoalmente ou representado por um advogado, caso 
considere poder contestar a demanda do proprietário. Neste caso, 
inicia-se um procedimento jurisdicional perante a autoridade judicial.

6.7. CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL PÚBLICA

Os estrangeiros titulares de um cartão de residência ou de uma 
autorização de residência pelo menos bienal, e que exerçam uma 
atividade regular de trabalho assalariado ou de trabalho autônomo, 
têm direito de acesso aos alojamentos de construção residencial 
pública, casas populares, nas mesmas condições que os cidadãos 
italianos.

A inscrição nas listas ocorre em condições de paridade com os 
cidadãos italianos.
O pedido de inscrição é apresentado, no município no qual reside e/ou 
onde trabalha, e renovada anualmente, sob pena do cancelamento 
da lista.
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O pedido deve ser redigido conforme o modelo disposto pela Prefeitura 
e disponível junto ao Serviço-Casa ou Serviço Técnico da Prefeitura. 
As listas são formadas de acordo com uma pontuação atribuída pela 
respectiva comissão com base em diferentes condições subjetivas 
(composição do núcleo familiar, presença de idosos, de portadores de 
deficiências, família numerosa, monoparental etc.) e objetivas (despejo, 
coabitação de vários núcleos familiares no mesmo alojamento, 
alojamento com aglomeração de moradores etc.)
Na Província de Treviso é possível dirigir-se a:
• Prefeitura da localidade de residência e/ou trabalho;
• ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale).

6.8. CENTROS DE ACOLHIDA

Os cidadãos estrangeiros regularmente residentes na Itália por motivo 
diverso ao turismo que não são capazes de custear temporariamente 
suas necessidades de alojamento e de subsistência, podem ser 
hospedados nos centros de acolhida dispostos pelas regiões em 
colaboração com as províncias, prefeituras, associações e entidades 
de voluntários. Tais estruturas são abertas aos cidadãos italianos ou 
de um Estado membro da União Européia.
Os centros de acolhida, com o fim de proporcionar, durante períodos 
curtos, a auto-suficiência e a inserção social das pessoas hospedadas, 
além de alimentação e alojamento, oferecem serviços sócio-sanitários.
Cada região define os requisitos estruturais e a modalidade 
administrativa dos centros de acolhida e permite financiamentos 
e convênios com entes privados. 



76

Cidadania

7. CIDADANIA  

As vias mais importantes de aquisição da cidadania italiana são70 por:
1. nascimento; 
2. casamento;
3. benefício da lei;
4. naturalização.
Concretamente, prevê-se que seja cidadão italiano o filho de pai ou 
mãe cidadãos italianos, mesmo se nascido no exterior desde que 
tal nascimento seja transcrito em um município italiano.
O status de cidadão italiano por nascimento (iure sanguinis) transmite-
se de progenitor a filho independentemente do fato de ter nascido em 
um país estrangeiro.
No entanto, também o descendente de cidadão italiano nascido 
no exterior pode obter o reconhecimento da cidadania italiana, 
desde que seus ascendentes (genitores, avós, bisavós…) não 
tenham declarado nunca uma renúncia à mesma.

7.1. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO STATUS
       DE CIDADÃO ITALIANO IURE SANGUINIS

O estrangeiro residente em condição regular na Itália (como titular de 
autorização de residência) pode, possuindo os requisitos, solicitar 
o reconhecimento da cidadania italiana (iure sanguinis) desde que 
seja descendente de cidadãos italianos, seguindo um procedimento 
administrativo que envolve a Prefeitura e o Serviço de Imigração da 
Chefia da localidade de residência.
O cidadão de origem italiana, que nasceu e vive no exterior, é 
estrangeiro até ter reconhecido seu status de cidadão italiano, e como 
tal decorre a relativa condição jurídica71.

Órgãos competentes para o reconhecimento da cidadania
a) Representação consular italiana nos país de origem, quando o 

solicitante residir no exterior;

70 - Cf.  Lei nº 91 de 1992 “Novas normas sobre a cidadania”.

71 - A isso se aplica, portanto, a normativa contida no Dec. leg. nº 286/98 e seguintes modificações “Texto Único das 
disposições referentes à disciplina da imigração e normas sobre a condição do estrangeiro”.
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b) Serviço do Registro Civil do município de residência se o solicitante 
for residente regularmente na Itália.

Em ambos os casos a aquisição efetiva do status de cidadão italiano 
realiza-se com a inscrição do próprio nascimento nos registros civis 
do Estado.

Documentação necessária 
a) Oriundos de primeira geração (filhos de cidadã/o italiana/o):
1. certidão de nascimento do pai / mãe;
2. certidão de casamento72;
3. certidão de óbito (se falecido);
4. certidão de nascimento do filho;
5. certificado expedido por uma autoridade do Estado de proveniência 

de que o pai / mãe não se naturalizaram nunca.

b) Oriundos de geração sucessiva à primeira:
1. certidão de nascimento;
2. certidão de casamento;
3. certidão de óbito eventual.

Tais documentos devem ser apresentados por cada membro da 
árvore genealógica a partir do antecessor italiano até o sujeito 
solicitando da cidadania (para este último basta a certidão de 
nascimento). Só é necessária a declaração de não naturalização 
para o antecessor.
Para poder utilizar tal documentação na Itália é preciso traduzi-la e 
legalizá-la mediante a autoridade diplomática-consular italiana do país 
de proveniência ou mediante a Apostila caso se tratar de um Estado 
subscritor da Convenção de Haia de 05/10/196173.
72 - Caso a cidadania italiana derive de mãe casada com um cidadão estrangeiro, só os filhos nascidos depois de 

01.01.1948 podem obter o reconhecimento (Lei nº 123/1983).

73 - Principais Estados signatários da Convenção de Haia de 05/10/1961: Andorra, Antígua e Barbuda, , Argentina, 
Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahamas, Barbados, Belize, Bélgica, Bielorrúsia, Bósnia e Herzegovina, 
Botsuana, Brunei, Bulgária, Chipre, Colômbia, Croácia, Domínica e El Salvador, Equador, Estônia, Federação 
Russa, Fiji, Finlândia, França, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha, Grécia, Granada, Honduras, Hong Kong, Índia, 
Irlanda, Islândia, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Israel, Itália, Cazaquistão, Lesoto, Letônia, Libéria, Liechtenstein, 
Lituânia, Luxemburgo, Macau, Macedônia, Malaui, Maurício, Malta, México, Mônaco, Namíbia, Niue, Noruega, 
Nova Zelândia, Países Baixos, Panamá, Polônia, Portugal, República Checa, Romênia, Saint Kitts e Nevis, São 
Vicente e Granadinas, Samoa, São Marino, Santa Lúcia, Seychelles, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Suécia, Estados Unidos, África do Sul, Suriname, Suíça, Suécia, Tonga, Turquia, Trinidade e Tobago, Ucrânia, 
Hungria, Venezuela. Com base em acordos internacionais estão isentos da legalização por parte da autoridade 
diplomática italiana os documentos expedidos nos seguintes países: Áustria - Bélgica - Croácia - Dinamarca 
- Finlândia - França - Alemanha - Grã-Bretanha - Grécia - Irlanda - Liechtenstein - Luxemburgo - Macedônia 
- Noruega - Holanda - Portugal - República Checa - São Marino - Eslováquia - Eslovênia - Espanha - Suécia 
- Suíça - Turquia - Hungria. Em particular, com base na Convenção de Londres de 7 de junho de 1968, estão 
isentos da legalização as certidões redigidas pelas representações diplomáticas e consulares dos seguintes 
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A Apostila pode ser redigida tanto em língua francesa (língua da 
Convenção) ou na língua oficial da autoridade que a expediu. Em 
cada caso o título da legalização deve ser expresso na forma francesa 
“Apostila” e o conteúdo deve ser fiel ao determinado na Convenção.
Competente à emissão da Apostila é, portanto, um órgão da 
Administração Pública do Estado subscritor. 

7.1.1. AUTORIZAÇÃO POR ESPERA DE CIDADANIA 

O Texto Único sobre a imigração74 prevê a expedição de uma 
autorização de residência especial no caso de espera da cidadania, 
o qual só tem duração de um ano, e é renovável no vencimento, além 
disso, permite solicitar a residência junto à Prefeitura do município no 
qual se pretende residir e, portanto, onde solicitar o reconhecimento 
da cidadania italiana.
 
Procedimento a seguir no prazo de oito dias úteis desde a entrada:

• declaração de hospedagem em um município, realizada pelo cidadão 
italiano ou estrangeiro regularmente residente a favor do solicitante 
da cidadania italiana;

• declaração de presença junto à Chefia de Polícia competente; 
• preenchimento junto ao Serviço do Registro Civil do município onde 

se entregou um pedido (modelo impresso) no qual se solicita o 
reconhecimento da cidadania italiana com depósito dos documentos 
originais, traduzidos e legalizados;

• expedição por parte da Prefeitura de uma carta encaminhada à 
Chefia de Polícia competente de autorização ao reconhecimento 
da cidadania italiana jure sanguinis, acompanhada da declaração 
de hospedagem e fotocópia dos documentos; 

• apresentação da carta da Prefeitura, dos documentos anexos e da 
demonstração de suficientes recursos para sustentação à Chefia 

países: Áustria, Chipre, França, Alemanha, Grã-Bretanha (incluída a Ilha de Man), Grécia, Irlanda, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Noruega, Holanda (incluídas as Antilhas holandesas e Aruba), Polônia, Portugal, República Checa, 
República Moldova, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia. Estão, por outro lado, isentas da legalização as certidões 
expedidas na Polônia desde 28.03.2003, cf. art.  2 da Convenção de Atenas de 15.09.1977 (certidões com 
indicação do estado civil, capacidade ou situação familiar das pessoas físicas, nacionalidade, domicílio ou 
residência). Finalmente, os estrangeiros reconhecidos refugiados políticos ou apátridas do governo italiano 
podem ser exonerados mediante a apresentação das certidões estrangeiras originais (certidão de nascimento e 
de antecedentes criminais).

74 - Art.  5, Dec. Leg. nº 286/98 e suc. mod.). Texto Único sobre a Imigração e art. 11 d.P.R. nº 394/99 e suc. mod. 
Regulamento de Atuação.
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competente para a emissão da autorização de residência por espera 
de cidadania;

• pedido de inscrição no registro civil no município de domicílio 
para permitir ao mesmo concluir a tramitação para o reconhecimento 
da cidadania italiana (através do envio de uma carta ao consulado 
italiano competente para obter a confirmação de que não renunciou 
nunca à cidadania italiana e, sucessivamente à resposta afirmativa, 
transcrição das certidões e expedição da carteira de identidade). 
A autorização por espera de cidadania não permite desempenhar 
atividade trabalhista.

7.2.  CIDADANIA POR CASAMENTO

O cônjuge estrangeiro de um cidadão italiano adquire a cidadania 
italiana quando reside legalmente na Itália durante pelo menos dois 
anos ou depois de três anos de casamento, se mora no exterior, 
desde que não tenha havido dissolvimento, anulação, cessação dos 
efeitos civis ou separação legal. Se houver filhos o tempo deverá ser 
reduzido à metade.
O serviço competente para a entrega do pedido é a Prefeitura do 
município de residência.
O estrangeiro deve anexar ao pedido a própria certidão de 
nascimento e a certidão dos encargos pendentes expedidas pelos 
órgãos competentes do país de origem, juntamente com sua tradução 
e legalização.
O decreto de concessão da cidadania italiana é expedido pelo 
Ministério do Interior no prazo de dois anos desde a apresentação do 
pedido e depois é comunicado à Prefeitura competente e notificado 
ao solicitante.

7.3. CIDADANIA POR NATURALIZAÇÃO

A cidadania italiana pode ser concedida com decreto do Presidente 
da República, após aprovação do Conselho de Estado, sob pedido do 
Ministério do Interior, ao estrangeiro que reside legalmente durante, 
pelo menos dez anos no território italiano.

Cidadania
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O serviço competente para a entrega do pedido é a Prefeitura do 
município de residência.

Os documentos necessários são:
a) Documentos estrangeiros (traduzidos e legalizados):
• extrato da certidão de nascimento contendo todos os dados 

pessoais75;
• certidões de antecedentes criminais do país de origem e dos eventuais 

países de residência relativos a procedimentos penais (caso não 
previstos pelo ordenamento do país de origem, devem ser produzidos 
por ata em cartório).

b) Documentos não auto-certificáveis que devem
    ser realizados na Itália:
• certificado histórico de residência;
• certidão de Estado família;
• certificado geral do registro judicial;
• declaração dos rendimentos dos últimos três anos

75 - Com indicações específica do sobrenome paterno para os estados cujos ordenamentos prevejam para a mulher 
a perda do sobrenome original após o matrimônio. (ex.: Albânia, Sérvia, Ucrânia)
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Apêndice 1 - Endereços úteis

PRIMEIRA ACOLHIDA 

Caritas, settore immigrati  
Via Venier, 50 - Treviso 
Tel. 0422 546585  (centralino) 
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30

Caritas, Casa Accoglienza
Donne Immigrate
(gestita dalla Cooperativa Servire) 
Via Papa Leone III, 4 - Treviso
Tel. e Fax 0422 405513
casadonne@cooperativaservire.it
Orari: tutti i giorni 8:30 - 16:30 
Attività: accoglienza abitativa 

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Venier, 46 - Treviso 
Tel. 0422 545316
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Attività: risposte primarie (viveri, vestiario, 
mobilio, doccia) orientamento alle risorse  
del territorio.
- Punto donna: da lun. a ven. 9:00 - 12:00  

(su appuntamento 0422 545317)
- Minori: da lun. a giov. 9:00 - 12:00

Caritas, Centro di Ascolto 
e di Prima Accoglienza
Via Dante Alighieri, 159
Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 555205
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., merc., sab. 

9:00 - 12:00; giov. 15:00 - 17:00 
- Distrib. alimenti: merc. 9:00 - 11:00
- Fondo solidarietà: 1° e 3° ven. del mese  

9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Del Girone, 20
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 861417 
- Fondo solidarietà: mart. 15:00 - 16:30, 

merc. 10:00 - 11:30, sab. 9:00 - 12:00 

Caritas, Centro di Ascolto (c/o Canonica) 
Via Sante de Mari, 9 - loc. Gai di  Tovena 
- Cison di Valmarino (TV)

Tel. 0438 893114
Orari: sabato 14:30 - 16:30

Caritas, Centro di Accoglienza 
Immigrati 
(gestito dalla Cooperativa Servire) 
Via Monsignor Agnoletti, 3
Giavera del Montello (TV) 
Tel. 0422 776134 - Fax 0422 883861
Orari: tutti i giorni 17:30 - 21:30 
Attività: accoglienza abitativa e 
educazione interculturale

Centro di ascolto Caritas “A. Bazan”
Borgo Vicenza - Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423 420982 
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., mar. e giov.  

10:00 - 12:00; merc 18:00 - 20:00
- Mensa: lun., mart., giov. 12:00 - 13:00
- Doccia: lun., mart., giov. 10:30 - 11:30 
- Distrib. viveri: sab. 9:00 - 12:00
(Presso Parrocchia della Pieve, Borgo 
Pieve, 15)

Caritas, Centro di Ascolto Amico/ 
Sportello Immigrati 
Via Garibaldi, 27 - Oderzo (TV) 
Tel. 0422 712212
Orari:
- Centro di ascolto: giov. 9:30 - 11:00 e 

20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e mobili: 
   mart. 15:00 - 18:30
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 21:30

Caritas Diocesana, Centro di Ascolto / 
Sportello Immigrati 
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438 550702 - 0438 949091 
Fax 0438 554929
Orari: 
- Centro di ascolto:  

da lun. a sab. 9:00 - 12:00
- Accoglienza donne: lun., merc. e ven.  

9:00 - 11:00 (su appuntamento)
- Distrib. alimenti: 1° e 3° mart. del mese  
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15:30 - 16:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00
- Distrib. mobili: ven. 9:00 - 11:30

Centro di Ascolto Caritas / Sportello 
Immigrati Casa dello Studente
Via Marco Polo, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 60781 
Orari: 
- Sportello immigrati: mart. 9:00 - 12:00 e  

giov. 15:00 - 18:00 
- Informazioni: sab.  9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto /
Sportello Immigrati
Via S. Martino, 47 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842882
Orari: 
- Centro di ascolto: merc. 20:00 - 22:00, 

sab. 15:00 - 17:00
- Distrib. alimenti: sab. 16:00 - 17:00
- Distrib. indumenti: giov. 14:00 - 18:00
- Distrib. mobili: sab. 14:00 - 16:00
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 22:00 e   

sab. 15:00 - 17:00

Caritas, Centro di ascolto / 
Prima accoglienza
Via Ferracini, 1- Codognè (TV)
Tel. 0438 791062
Orari:
- Centro di ascolto: 
 mart. merc. e giov. 20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e alimenti:  

1° e 2° mart. del mese 20:00 - 21:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00

Società San Vincenzo De Paoli  
Via Barberia, 30 - Treviso
Tel. 0422 583904 (sede associazione)
Attività: 
- prima assistenza e aiuto per la ricerca di 

alloggio
- emporio di mobili, attrezzature, 

suppellettili, arredi…
Viale Bartolomeo D’Alviano - Treviso
Tel.0422 419560 

SERVIÇOS PARA 
CIDADÃOS 
ESTRANGEIROS
Atividades de primeira informação, 
secretaria social, orientação para os 
serviços, preenchimento de formulários e 
controle de documentos.

PROVINCIA DI TREVISO 
Ufficio Stranieri - Settore Politiche 
Sociali e Politiche del Lavoro
Via Cal di Breda 116 (edificio 5)  
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it 
Orari: mart., merc. e giov. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 17:00
Attività: 
- orientamento sulla normativa in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero 

- coordinamento informativo dei servizi 
sul territorio provinciale attraverso guida 
in linea

(www.trevisolavora.it/guidastranieri)

COMUNE DI CONEGLIANO
Sportello Immigrati
Via Carpenè, 2 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 413256 - Fax 0438 413553
sportelloimmigraticn@libero.it
- informazioni e compilazione kit-postale 

(rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, 
solo per i residenti nel Comune di 
Conegliano), appuntamenti per inserimento 
figli minori: lun. - ven. 9:00 - 12:30.

- mediazione culturale: lun., merc., ven., 
sab. 9:00 - 12:00

COMUNI U.L.S.S. 7
Centro Servizi Immigrazione (C.S.I.)
- Conegliano, Via Carpenè 2 

Tel 0438 413215/241 - Fax 0438 413579 
mart. 9:00 -12:00 giov 15:00 - 18:00

- Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 13 
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Tel 0438.552054 - Fax 0438.950216 
lun 15:00-18:00 merc 9:00 - 12:00

Attività: 
- informazione legale in materia di 

immigrazione, asilo, libera circolazione 
comunitaria

- mediazione linguistico culturale
- orientamento scolastico e professionale
csi@comuniulss7immigrazione.it
www.comuniulss7immigrazione.it

COMITATO DEI SINDACI
(opitergino-mottense) 
Aderiscono Comuni di Chiarano,  
Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, 
Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di 
Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di 
Piave, in collaborazione con A.C.L.I. 
Tel 0422 761560 - Fax 0422 861409
Sportelli servizi integrati per 
l’immigrazione
- Motta di Livenza (c/o ex Prigioni) 

Piazza il Campazzo, 9 
Orari: mercoledì 11:00 - 15:00 
Tel. 0422 761590

- Oderzo c/o Palazzo Moro 
Via Garibaldi 27

 Orari:
 lun 09:00 - 12:00, ven 10:00 - 13:00
- Ponte di Piave 

c/o “casa della Comunità L. Martin” 
Via Gasparinetti 4 
Orari: venerdì 15:00 - 19:00 
Tel. 0422 858164

COOPERATIVA SOCIALE CARACOL 
ONLUS
Via Fratelli Bandiera 45
Marghera - Venezia
Tel. e Fax 041 5903617
Sportello Arcobaleno
Comune di Mogliano Veneto
Via Ronzinella 176 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. e Fax 041 5903617
sportelloarcobaleno@meltingpot.org
Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:30

COOPERATIVA SOCIALE
“UNA CASA PER L’UOMO”
Via dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
Sportello informazioni immigrati
presso i seguenti Comuni:
- Comune di Asolo  

(c/o Ex Fornace di Asolo)
 Via Strada Muson 2/b  

Tel. 0423 5277 - Fax 0423 606619 
Orari: giov. 8:00 - 12:30 e 14:00 - 17:30

- Comune di Castelfranco 
 Via F. M. Preti, 36 (c/o uffici comunali) 

Orari: lun. 15:00 - 18:00
- Comune di Conegliano
 Via Carpenè 2
 Tel. 0438 413215 - Fax 0438 413579 

Orari: mart. 9:00 - 12:00 e 
 giov. 15:00 - 18:00 (su appuntamento)
 centroserviziimmigrazione@email.it
- Comune di Istrana 

(c/o Municipio) 
Orari: mercoledì 16.00 - 18.00

- Comune di Loria 
 (c/o Centro Polifunzionale) 

Via Roma, 32 - (di fronte al Municipio) 
 Orari: martedì 16:00 - 19:00

- Comune di Montebelluna 
 (Via Dante Alighieri, c/o ex biblioteca) 

Tel. 0423 619057 
Orari: lun.9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00, 
ven. 9:30 - 12:30, sab. 9:30 - 12:30

 sportelli@unacasaperluomo.it
- Comune di Resana 
  c/o Municipio di Resana 
 Orari: mart. 11:00 - 13:00
- Comune di Vedelago 
 (c/o Municipio di Vedelago)  

Via Mattara, 9 
Orari: mercoledì 9:00 - 12:00 

- Comune di Vittorio Veneto 
 P.zza del Popolo, 13 

Tel. 0438 552054 - Fax 0438 950216
 centroserviziimmigrazione@email.it
 Orari: lun. 17:00 - 20:00,
 merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 e 

17:00 - 20:00 (su appuntamento)
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COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE 
ONLUS
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788  
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it
Servizio Informazioni Stranieri  
c/o Provincia di Treviso 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7)
Tel. 0422 656400 - Fax 0422 656456 
info@cooperativaservire.it
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30
Sportello immigrazione
Comune di Breda di Piave
Piazza Olivi, 16 - Breda di Piave (TV)
Orari: lun. 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione  
Comune di Carbonera
Via Roma 86 (vicino sede Polizia Locale)
Carbonera (TV) - Tel. 0422 691136
Orari: giovedì 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione 
Comune di Roncade
Via Vecellio, 4 - Roncade (TV)
Tel. 0422 846271
Orari: lun. 16:00 - 18:00
Punto informativo cittadinanza  
Comune di Preganziol
Piazza Gabbin, 12 - Preganziol (TV)
Tel. 0422 632306  
pic@comune.preganziol.tv.it 
Orari: mart. e giov. 14:00 - 17:00,
merc. 10:00 - 13:00

TRABALHO
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Sociali, Politiche del 
Lavoro e Formazione Professionale
Servizi per l’Impiego 
Attività: iscrizioni liste disponibilità al lavoro, 
colloqui di orientamento professionale,  
incrocio domanda/offerta di lavoro.
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 

dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656411 - Fax 0422 656446 -45
cpi.treviso@provincia.treviso.it 
www.trevisolavora.it
Ufficio Stranieri 
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it/guidastranierii 
Attività: 
- orientamento normativo in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero rivolto ai lavoratori, alle 
aziende e agli enti del territorio;

- accompagnamento ed inserimento 
socio-lavorativo dei cittadini stranieri ed 
emigrati di ritorno.

Centri per l’Impiego nel territorio: 
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30,
lun. e/o merc. 15:00 - 17:00
- Castelfranco: 
 Via degli Olivi ,1/a
 Tel. 0423 737504 - Fax 0423 495305 
cpi.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
- Conegliano: 
 Via Maggiore Piovesana, 13 
 Tel. 0438 22675 - Fax 0438 411055
cpi.coneglianoveneto@provincia.treviso.it 
- Montebelluna: 
 Via Vivaldi, 16
 Tel. 0423 22091 - Fax 0423 656601
cpi.montebelluna@provincia.treviso.it 
- Oderzo:
 Via Murialdo, 5
 Tel. 0422 710666 - Fax 0422 712169
cpi.Oderzo@provincia.treviso.it
- Pieve di Soligo:
 Via L. Chisini, 43-45 
 Tel. e Fax 0438 82002
cpi.pievedisoligo@provincia.treviso.it
- Vittorio Veneto:
 Piazza del Popolo, 16 
 Tel. 0438 53552 - Fax 0438 940503
cpi.vittorioveneto@provincia.treviso.it

Consigliera Provinciale di Parità
C/o Centro per l’Impiego Provincia di 
Treviso Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) - 
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loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656640 - Fax 0422 656444
consiglieraparita@provincia.treviso.it
www.consilgieraparitatreviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: promozione delle politiche di 
pari opportunità; intervento nei casi di 
discriminazione individuale o collettiva nei 
luoghi di lavoro.

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

C.A.A.F. A.C.L.I.
Treviso
Via San Nicolò, 42 - Tel. 0422 56228
Orari: dal lun. al giov. 8:30 - 12:30 e 
mart. 14:00 - 18:00
Montebelluna
(solo su appuntamento)
Via Regina Cornaro, 15/5 
Tel. 0423 301713
Orari: dal lun. al ven. 9:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Castelfranco
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00 e ven. 14:30 - 17:30 
Mogliano Veneto
Via De Gasperi, 6 - Tel. 041 5938771
Orari: dal lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:00 - 18:00
Roncade
Via Roma, 69/a - Tel. 0422 840693
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Oderzo
(solo su appuntamento previa telefonata)
Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178
Conegliano 
(solo su appuntamento)
Piazzaffari, Via Battisti, 5/d 
Tel. 0438 24290
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 17:00 
Vittorio Veneto (solo su appuntamento)

Via Dante, 5 - Tel. 0438 53554
Orari: da marzo a giugno 
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Pieve di Soligo (solo su appuntamento)
Corte del Medà, 3 - Tel. 0438 840399
Orari: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:30

C.A.A.F. C.G.I.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto; 
da luglio a febbraio: lun., mart. e merc. 
9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
Castelfranco Veneto 
P.zza Europa Unita, 67 - Tel. 0423 722554 
Conegliano 
Viale Venezia, 16 - Tel. 0438 451607 
Fonte  
Via Asolana, 6 - Tel. 0423 946284 
Godega di Sant’Urbano  
Via Ugo Costella, 2/B - Tel. 0438 388558 
Mogliano Veneto  
Via Matteotti, 6/D - Tel. 041 5902942 
Montebelluna  
P.zza Parigi, 15 c/o Galleria Veneta
Tel. 0423 601140 
Motta di Livenza
Via Argine a Sinistra, 20 - Tel. 0422 768968 
Oderzo 
Via F. Zanusso, 4 - Tel. 0422 716281 
Paese
Via della Resistenza, 26 - Tel. 0422 452259 
Pieve di Soligo  
Via Chisini, 66/2 - Tel. 0438 981112 
Ponte di Piave
Piazza Sarajevo, 16 (B1) - Tel. 0422 858003
Roncade  
Via Roma, 74/C - Tel. 0422 842299 
Treviso
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555
Valdobbiadene  
Via G. Mazzini, 13 - Tel. 0423 974220
Villorba 
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 20 
Tel. 0422 928107
Sede legale e amministrativa
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 24
caaftv@tin.it 
Vittorio Veneto  
Via Virgilio, 40 - Tel. 0438 554171 
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C.A.A.F. C.I.S.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Treviso
Via Cacciatori del Sile, 24 
Tel. 0422 578411
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 18:00
Castelfranco Veneto
Via Piccinini, 25 - Tel. 0423 720922
Orari: lunedì e mercoledì 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:00
Conegliano Veneto
Via Cadore, 16 - Tel. 0438 412186
Orari: da lunedì - venerdì  9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Fonte
Via Asolana, 20/b - Tel. 0423 949330
Orari: giovedì 9:00 - 12:00 e 14:30 - 18:00
Mogliano Veneto
P.zza Caduti, 23 - Tel. 041 5901276
Orari: venerdì   9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Montebelluna
Via Matteotti, 25 - Tel. 0423  294211
Orari: da lunedì a venenerdì 9:00 - 12:00 
e 14:30 - 18:00
Motta di Livenza
P.zza San Rocco, 17  Tel. 0422 860333
Orari: lun. 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Oderzo
Via Mazzini, 33 - Tel. 0422 814718
Orari: mart. e merc. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Paese
Via Trieste, 4 - Tel. 0422 450272
Orari: mart. 9:00 - 12:30
Pieve di Soligo
Via Sartori, 4 - Tel. 0438 980833
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Roncade
Via Giovanni XXIII, 32 - Tel. 0422 841250
Orari: lunedì  9:00 - 12:30
Spresiano
P.zza Sordi, 1/e - Tel. 0422 880920
Orari: giovedì 9:00 - 12:30
Treviso 
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555

Valdobbiadene
Via Piva, 39 - Tel. 0423 972880
Orari: venerdì  9:00 - 12:00
Villorba
Via Galvani, 11 loc. Carità 
Tel. 0422 911865
Orari: merc.  9:00 - 12:30
Vittorio Veneto
Via Carlo Baxa, 13 - Tel. 0438 53453
Orari: lunedì 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
merc. 9:00 - 12:30

C.A.A.F. U.I.L.
Treviso 
Via Saccardo, 27 - Tel. 0422 409911
Fax 0422 409920 
csptreviso@uil.it
Orari: da lun. a ven.  9:00 - 12:30 e 15:00 
- 18:30, sab. 8:30 - 12:30
(ven. pomeriggio e sab.mattina previo 
contatto telefonico)
Castelfranco Veneto
Via Brigata Cesare Battisti, 62   
Tel. 0423 491916 - Fax 0423 744187
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:30 
e 15:00 - 18:30 
Conegliano Veneto
Via Pittoni, 26 - Tel. 0438 35629
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Giavera del Montello
Via Monsignor Longhin, 26  
Tel. 0422 775433
Mogliano Veneto
Via Don Bosco, 21, 
Tel. 041 5937335 - Fax 041 5937335
Orari: lun.- ven. 9:30 - 12:30, 
merc. e giov. 16:00 -19:00
Montebelluna
Via Pastro, 9 Tel. 0423 23574
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Oderzo
Via dei Mosaici, 9, 
Tel. 0422 716753 - Fax 0422 500520
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO/ISPETTORATO DEL LAVORO 
Via Fonderia, 55 - Treviso 
Tel. 0422 695111 - Fax 0422 308981
dpl-Treviso@lavoro.gov.it
Orari: dal lun. - al ven. 9:00 -12:00; 
lun. e merc. 15:00 - 16:30 
Attività: vigilanza tecnica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, vigilanza 
sull’esecuzione dei contratti, conciliazione 
controversie di lavoro, raccolta e 
consulenza contratti collettivi di lavoro.

I.N.P.S.
Sede di Treviso
Via Trento e Trieste, 6
Tel. 0422 5811 - numero verde 803164
Orari: lun. e merc. 8:30 - 15:30,
mart., giov. e ven. 8:30 - 12:00
Sede di Castelfranco V.to 
Via Piccinini, 7/9 - Tel. 0423 424011
Sede di Conegliano
Via Pittoni, 36 - Tel. 0438 364711
Sede di Oderzo
Via C. Battisti, 54 - Tel. 0422 714811
Sede di Pieve di Soligo
Via Chisini 45 - Tel. 0438 984411
www.inps.it
Attività: liquidazione pensioni 
(previdenziali e assistenziali) e prestazioni 
sostegno del reddito.

ORGANIZAÇÕES PARA OS 
EMPREGADORES
Atividades: representação, serviços e 
consultoria para as empresas associadas.

Confagricoltura Treviso 
(Sede Centrale) Via Feltrina, 56/B 
loc. Castagnole - Paese (TV)
Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179
Orari: dal lun. - al ven. 08:30 - 13:00 e 
14:30 - 17:00
www.confagricolturatreviso.it

Confartigianato Marca Trevigiana
Viale Monte Grappa, 34/2 - Treviso
Tel. 0422 433300 - Fax. 0422 433330
Orari: dal lun. al ven. 08:30 - 13:00 

e 14:30 - 18:00
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Confcommercio - Ascom Treviso
Via Venier, 55 - Treviso
Tel. 0422 5706 - Fax 0422 546695
Orari: dal lun. - al giov. 8:00 - 12:00 e 
14:00 - 17:00, ven. 8:00 - 13:30
www.ascom.tv.it

Confesercenti Treviso
Via S. Bona, 29 - Treviso
Tel. 0422 230829 - Fax 0422 230887
Altre informazioni:
- Treviso centro 
 Via Barberia, 35 - Tel. 0422 579470
- Conegliano
  Via Manin, 59 - Tel. 0438 50390/450490
- Castelfranco V.to
 Vicolo Abbaco, 10 - Tel. 0423 497461
- Montebelluna
 Via Risorgimento, 32 - Tel. 0423 609421
www.confesercenti.it

Unindustria Treviso
Sede operativa: 
Piazza S. Andrea, 10 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412601
Sede di rappresentanza: 
Palazzo Giacomelli,
Piazza Garibaldi, 13 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412238
www.unindustria.treviso.it

PATRONATOS
Atividades: assistência para processos 
de aposentadoria e assistência social 
para o trabalhador assalariado, serviço 
de preenchimento dos kits postais para 
a emissão/renovação da autorização 
de residência e encaminhamento 
informatizado de pedidos de 
reagrupamento familiar e de credenciação 
para a entrada na Itália dos trabalhadores 
estrangeiros (decreto de fluxos).

A.C.L.I.
Treviso - Via San Nicolò, 42
Tel. 0422 543640/419080 
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Fax 0422 410619
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 18:00, sab. 8:30 - 11:30 
(esclusi luglio e agosto)
- Acli colf: lun. 15:00 - 17:30,
merc. e giov. 09:00 - 11:30
Castelfranco V.to 
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00,  
ven. 14:30 - 17:30, lun. 14:00 - 17:00
(su appuntamento)
Conegliano - Via C. Battisti
Piazza Affari (complesso Setteborghi)
Tel. 0438 22193 - Fax 0438 420147
Orari: mart., merc. e ven. 9:00 - 12:30, 
giov.14:30 - 18:00
Mogliano Veneto - Via De Gasperi, 1
Tel. 041 5904929
Orari: da lun. al ven. 9:00 - 12:00,
mart. 18:00 - 19:00
Montebelluna - Via Regina Cornaro, 15/5
Tel. 0423 301713 - Fax 0423 619097
Orari: mart., merc. e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 14:00 - 17:00
Oderzo - Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178 - Fax 0422 209873
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00, mart. e 
ven. 15:00 - 18:00, giov. 15:00 - 18:00
(su appuntamento)
Pieve di Soligo - Corte del Medà, 3
Tel. 0438 840399 - Fax 0438 983814
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00,
mart. 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Dante, 5 
Tel. 0438 53554 - Fax  0438 946876
Orari: lun. - e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 15:00 - 18:00

I.N.A.S./C.I.S.L. 
Treviso - Via Cacciatori del Sile, 23
Tel. 0422 545611 - Fax 0422 582532
Orari: lun. mart. e merc. 9:00 - 12:30 e 
15:30 - 18:30, giov. 9:00 - 14:00, 
ven. 9:00 - 12:30 e 15:00 - 18:00
Castelfranco - Via Piccinini, 25
Tel. 0423 494723 - Fax 0423 740475
Orari: lun. 9:00 - 12:00, merc. 

15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Conegliano - Via Cadore, 16  
Tel. 0438 361854 - Fax 0438 361805
Orari: lun., merc., giov. e ven. 9:00 - 12:00  
giov.15:30 - 18:30 e ven. 15:00 - 18:00
Mogliano Veneto - P.zza dei Caduti, 23
Tel. 041 5901276 - Fax 041 5935006
Orari: lun.  e ven. 9:00 - 12:00
Montebelluna - Via Matteotti, 25
Tel. 0423 294216 - Fax 0423  294230
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Oderzo - Via Mazzini, 25
Tel. 0422  200298 - Fax 0422 815001
Orari: lun. e giov. 15:30 - 18:30, 
merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00 
Pieve di Soligo - Via Sartori, 2/B
Tel. 0438 83636 - Fax 0438 983821
Orari: mart. e giov. 15:00 - 18:30, 
ven. 9:00 -  12:00 e 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Carlo Baxa, 13
Tel. 0438 57319 - Fax 0438 946028 
Orari: lun., giov. e ven. 9:00 - 12:00,
lun. e merc. 15:30 - 18:30, ven. 15:00 - 18:00

I.N.C.A./C.G.I.L. 
Treviso - Via Dandolo, 2/D 
Tel. 0422 409211 - Fax: 0422 409212
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 
merc. 14:30 - 18:00, mart. pomeriggio 
(su appuntamento), ven. 14:30 - 16:30
Castelfranco V.to
Piazza Europa Unita, 55
Tel. 0423 494809 - Fax 0423 722106
Orari: lun. e giov. 14:30 - 18:00,
mart. 8:30 - 12:00 
castelfrancoveneto@inca.it
Conegliano - V.le Venezia, 14/b
Tel. 0438 666411
Orari: lun. e ven. 14:30 - 18:00, 
mart. e merc. 8:30 - 12:00
coneglianoveneto@inca.it
Mogliano Veneto - Via Matteotti, 6/D  
Tel. 041 5900981
Orari: lun. e merc. 8:30 - 12:00, 
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mart. 14:30 - 17:30
moglianoveneto@inca.it
Montebelluna - P.zza Parigi, 14
Tel. 0423 23896
Orari: lun. - merc. - giov. 8:30 - 12:00, 
merc. 14:30 - 18:00 
montebelluna@inca.it
Oderzo - Via F. Zanusso, 4
Tel. 0422 718220 
Fax 0422 815140 
Orari: mart. 15:00 - 18:00, 
merc. e ven. 8:30 - 12:00
oderzo@inca.it
Onè di Fonte - Via Asolana, 6
Tel. 0423 949792
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:30
Roncade - Via Roma, 74/C 
Tel. 0422 840840 
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30, 
ven. 15:00 - 18:00
roncade@inca.it
Vittorio Veneto - Via Virgilio, 48
Tel. 0438 53147 
Fax 0438 941398
Orari: da lun. a giov. 8:30 - 12:00,
lun. 14:30 - 18:00 
vittorioveneto@inca.it

SPORTELLO BADANTI 
Veneto Lavoro, Progetto O.S.P. 
(Occupazione e Servizi alla Persona)
- Treviso (C/o Centro per l’Impiego)
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) 
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n.7).
Tel. 0422 656413
Orari: dal lun. - al ven. 8:30 - 12:30
merc. 15:00-17:00
- Vittorio Veneto (C/o Centro per l’Impiego)
Piazza del Popolo, 16 
Tel 0438 53552
Orari: lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00 – 17:00, 
giovedì 8:30 - 12:30
Attività: servizio di mediazione 
professionale per le famiglie, inserimento 
lavorativo di asistenti domiciliari e 
orientamento nella stesura dei contratti.

ESCOLA E FORMAÇÃO

PROVINCIA DI TREVISO
Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazione e orientamento 
sulle scelte scolastiche, formative e 
professionali e organizzazione di seminari 
e workshop.

Ufficio per la tutela del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione 
(giovani fino a 18 anni)
Progetto “Trevisorienta”
C/o Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazioni sulla normativa in 
materia di diritto dovere all’istruzione e 
formazione, sulle opportunità scolastiche, 
formative, di apprendistato e percorsi di 
orientamento.

CENTROS TERRITORIAIS 
PERMANENTES (C.T.P.)
Atividades: escolarização, alfabetização 
cultural e requalificação profissional dos 
adultos.

C.T.P. c/o Scuola Media Statale “Stefanini”
Viale 3° Armata, 35 - Treviso
Tel. 0422 582385 - Fax 0422 546395
info@scuolastefanini.it
www.scuolastefanini.it
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Corsi c/o Scuola Media “Martini”
Via Sante Dorigo, 10
(Santa Maria del Rovere)
Tel. 0422 302325
Orari: merc. - ven. 15.00 - 21.00 

C.T.P. c/o Scuola Media Statale 
“Coletti”
Via Abruzzo, 1 - San Liberale - Treviso  
Tel. 0422 230913 - Fax 0422 436476
info@ctptreviso2.it 
www.adultinforma.it
Orari: mart. -  ven. 18:00 - 21:00
(da settembre a giugno)

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo Scuola 
Media “Torretti” 
Via Forestuzzo 65 - Asolo (TV) 
Tel.0423 952700 - Fax 0423 952102
ctp.ufficio@icasolo.it 
www.icasolo.it
Orari: lun. - ven. 18:00 - 19:00

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo 
Viale Brigata Cesare Battisti 6 
Castelfranco Veneto (TV)  
Tel.0423 494312 - Fax 0423 744447  
istcompr3@libero.it 
www. istcomprsrto.it
Orari: mart., merc. e giov. 11:00 - 12:30, 
lun., ven. 16:30 - 18:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica I° Circolo 
Via Toniolo 12 - Conegliano (TV)   
Tel. 0438 60463 - Fax 0438  1840112
ctpconegliano@virgilio.it
www.ctp1conegliano.it
Orari: (c/o ex. Caserma San Marco, Via 
Spellanzon, 15)
- corsi di italiano: lun., merc. e ven. 18:00 

- 20:00; mart. 11:30 - 12:30; 
- corsi di lingue: lun., merc. e  

ven. 18:00 - 20:00
- Scuola media: lun. e  giov.18:00 - 20:00
- corsi di informatica: giovedì 18:00 - 20:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Favretti,14 - Mogliano Veneto (TV)  
Tel. 041 5902530 - Fax 041 453951

ctpmogliano2@virgilio.it
Orari:  dal lun. al giov. 17:00 - 19:00
C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Crociera, 3 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423 24055 - Fax 0423 23809
tvee032009@istruzione.it
www.mb2.treviso.it
Orari: da lun. a ven. 08:30 - 12:30,
da lun. a giov. 18:00 - 20:30

C.T.P. c/o Direzione Didattica di 
San Polo di Piave 
Via Roma 38 - San Polo di Piave (TV)
Segreteria c/o Scuola Media 
Via Papa Luciani 
tvic86000b@istruzione.it
Tel. 0422 855062 - Fax 0422 856700
Orari: da un. a sab. 8:00 - 8:50 e
12:00 - 13:15 - lun. 15:30 - 17:00
c/o Istituto Moro di Oderzo (TV)
- corso di italiano: lun. 16:30 - 18:00, 
ven. 14:00 - 16:30
- corso di inglese: ven. 16:30 - 18:00
c/o Scuola Elementare di San Polo di 
Piave (TV)
- corsi di informatica: lun. 19:00 - 22:00

C.T.P. c/o Scuola Media Statale di 
Vittorio Veneto
Via dello Stadio 5 - Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438 57587 - Fax 0438 53278
ctpvittorio@daponte.tv.it
www.daponte.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:30 e mart. - 
giov. 18:00 - 20:00
U.S.P. Ufficio Scolastico Provinciale 
(ex Provveditorato agli Studi)
Via Sartorio, 1 - Treviso
Tel. 0422 4297 - Fax 0422 421468

CIMEA 
Centro di Informazione sulla Mobilità 
e le Equivalenze Accademiche, 
Fondazione Rui 
(sede italiana della rete Narich - 
Centri Nazionali di Informazione sul 
riconoscimento dei diplomi)
Viale XXI Aprile, 36 - Roma 
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Tel. 06 86321281
Fax 06 86322845
Orari: lun. e  merc. 9:30 - 12:30, 
negli altri giorni tramite e-mail
cimea@fondazionerui.it
www.cimea.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli di studio e accademici.

Enaip Veneto
- Direzione Generale:
 Via Ansuino da Forlì, 64/a - Padova  

Tel. 049 8658911 - Fax 049 8644769 
info@enaip.veneto.it 

- Agenzia Servizi Formativi della provincia 
di Treviso: 

 Via S. Nicolò, 42 - Treviso 
Tel. 0422 540370 - Fax 0422 549359 
agenzia.treviso@enaip.veneto.it

www.enaip.veneto.it
Attività: progettazione ed erogazione di 
prodotti/servizi di orientamento, formazio-
ne ed accompagnamento al lavoro.

Formazione Unindustria Treviso
Via della Libertà, 4/a
loc. Carità - Villorba (TV)
Tel. 0422 91640 - Fax 0422 618711 
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00, 
mart. e giov. 8:00 - 22:00
formazione@unindustriatv.it
www.formazione.unindustria.it
Attività: corsi di formazione e 
riqualificazione professionale, a 
pagamento.

REGIONE DEL VENETO 
Direzione Risorse Umane e Formazione
Servizio Socio Sanitario Regionale 
S.Polo, 2513 – Venezia
Tel. 041 2793434 - 33 - Fax 041 2793513
sanita.risorseumane@regione.veneto.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari 
per l’esercizio delle professioni sanitarie 
(infermiere e tecnico sanitario di radiologia).

SAÚDE

Ambulatorio per Immigrati 
Via Castellana, 2 - Treviso
Tel. 0422 323831
Orari: lun., merc., ven. 8:00 - 10:30 
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri.

Ambulatorio di Solidarietà 
c/o Caritas Diocesana
in collaborazione con la sezione di Treviso 
della FederSPeV (federazione medici 
pensionati) e l’ULSS n.7
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio V.to (TV) - Tel. 0438 550702
Orari: martedì 10:00 - 12:00
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri; informazioni, visite di medicina 
generale, accesso alle prestazioni del S.S.N.

La Nostra Famiglia 
- Sede di Treviso: Via Ellero, 17
Tel. 0422 420752 - Fax 0422 306647
Orari: lun. - ven. 8:00 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30
- Sede di Conegliano: Via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141
Orari: lun. - ven. 8:30 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30 
- Sede di Oderzo: Via Don Luigi Monza, 1
Tel. 0422 712349
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 e 13:30 - 18:00 
Attività: centro di riabilitazione 
ambulatoriale per disabili.

U.L.S.S. N. 8 - ASOLO
Centralino: 0423 5261
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (Asolo - Castelfranco Veneto) 
Via Forestuzzo, 41 
 Tel. 0423 526447 - Fax 0423 526440 
milani@ulssasolo.ven.it 
- Consultorio Familiare: (stessa sede)
Tel 0423 526421
Orari:  lun. - merc. 8:30 - 12:30, 
giov. 8:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00
- Sede di Castelfranco Veneto: 
Via dei Carpani, 16/Z 
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Tel. 0423 732733 - 732734 
Fax 0423 732735
Orario: lun., merc., giov. 8:30 - 12:30; 
merc. 14:30 - 17:30
N. 2 (Valdobbiadene - Montebelluna) 
Via Ospedale, 54 - Montebelluna
Tel. 0423 614967 - Fax 0423 614906
moros@ulssasolo.ven.it
- Consultorio Familiare
Sede di Montebelluna: Via Ospedale, 54
Tel. 0423 614977 - Fax 0423 614976
Orario: lun. 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30, 
merc. 9:00 - 13:00, giov. 9:00 - 13:00 e 
14:00 - 17:30 
- Sede di Valdobbiadene: Via Roma, 38 
Tel. 0423 977270 - Fax 0423 977305
Orario: mart. 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00, 
ven. 8:30 - 13:00 

U.L.S.S.  N.7  PIEVE DI SOLIGO
Call Center  Tel. 848-865400
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 16:00
www.ulss7.it
DISTRETTI SOCIO SANITARI
Sud
- Direzione: Via Maset, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 663920
- Consultorio Familiare: Via Einaudi, 124 - 
Centro Marusia - Conegliano (TV)
Tel. 0438 662910 - Fax. 0438 662966
consultoriofamiliare@ulss7.it
Orario: lun. - ven. 11:00 - 13:00
Nord
- Direzione: Via Lubin, 16 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 664111
- Consultorio Familiare: Piazza Foro 
Boario, 9 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 665930 - Fax 0438 665964 
consultoriofamiliare@ulss7

U.L.S.S.  N.9 TREVISO
OSPEDALE CA’ FONCELLO
Piazza Ospedale, 1 - Tel. 0422 3221 
- SERVIZIO CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE (EX. GUARDIA 
MEDICA), Piazzale Ospedale 1, 

 C/o Portineria Sud - Tel. 0422 405100 
www.ulss.tv.it

 Orari: tutti i giorni dalle 20:00 alle 8:00 
del giorno successivo, giorni prefestivi 
dalle 10:00 e giorni festivi 24 ore su 24 

- GUARDIA PEDIATRICA 
 (c/o ex. Clinica “La Madonnina”)
 Via Castellana, 2 - TREVISO
 Tel. 0422 323804
 Orari: sabato mattina 8:00 - 13:00
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (TREVISO)
- Sede principale Via Isola di Mezzo, 37
 Tel. 0422 323610 - 0422 323625
 Fax 0422 323640 
 segdis1ter@ulss.tv.it
- Sportello Anagrafe Assistibili 
 Via Biscaro, 35 - Borgo Cavalli, 42
 Tel. 0422 323328 - 323329
 Fax 0422 323312
 seganagrafedis1@ulss.tv.it
 Orari: lun. e merc. 9:30 - 12:30 e 14:30 - 

17:00, mart., giov. e ven. 8:15 - 12:30
- Consultorio Familiare Via Montello, 4
 Tel. 0422 323651 - Fax 0422 323650
 servcfter@ulss.tv.it 

Orari: lun., merc., ven. 8:30 - 10:30 
N. 2 (PAESE, VILLORBA)
- Sede principale: Via La Motta, 4 
 loc. Padernello, Paese 
 Tel. 0422 451544 - Fax 0422 959004
 segdis2ter@ulss.tv.it
 N. 3 (MOGLIANO VENETO)
- Sede principale:  Via XXIV Maggio, 33
 Tel. 041 5988211 - Fax 041 5906882
 segdis5ter@ulss.tv.it
 Orari:da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 

merc. 15:00 - 17:00
N. 4 (ODERZO)
- Segreteria generale  
 Via Manin, 46 
 Tel. 0422 715605 - 715639
 Fax 0422 715637
segdis4ter@ulss.tv.it
 Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00 
- Sportello Amministrativo
 Tel. 0422 715602
 Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
  lun. e merc. 14:30 - 17:00
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MORADIA

PROVINCIA DI TREVISO
Assessorato al Bilancio e alle Finanze
Ufficio Mutui - Sportello Casa: 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 7) 
loc. Sant’ Artemio - Treviso
(raggiungibile dalla stazione F.S. con 
autobus n. 7).
Tel. 0422 656418
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
mutuicasa@provincia.treviso.it
Orari: sabato 9:00 - 12:00
(su appuntamento)
Attività:
- informazione sugli aspetti finanziari e 

giuridico-fiscali inerenti ai mutui per 
l’acquisto, la costruzione e la ristruttura-
zione della prima casa;

- servizio di assistenza gratuita per 
la stipula del contratto di mutuo da 
parte dei membri dell’Ordine Notarile 
di Treviso (solo giovedì mattina su 
appuntamento).

A.S.P.P.I. 
Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari
Via Risorgimento, 11 - Treviso
Tel 0422 22061 - Fax 0422 293759 
Orari: lun. e ven. 11:00 - 12:00 
mart., merc., giov. 17:00 - 19:00
asppi.treviso@tin.it 
www.asppi.it

A.T.E.R. 
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale 
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso  
Tel. 0422 296411 - Fax 0422 546332
Orari: lun. merc., ven. 8:30 - 11:30 
mart. e giov. 15:30 - 16:30
info@atertv.it 
www.atertv.it
Attività: gestione e manutenzione case 
popolari.

COOPERATIVAS SOCIAIS 
Acolhida habitacional de cidadãos 
estrangeiros e projetos de housing social:

Cooperativa Sociale “Servire” Onlus 
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788 
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it

Cooperativa Sociale 
“Una casa per l’uomo”    
Via Dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
 Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
SPORTELLI AISA
- Asolo (c/o Servizi sociali di Casella d’Asolo)
 Via Jacopo da Ponte, 24/h
 Orari: mart. 11:30 - 13:00
- Castelfranco Veneto 
 (c/o Uff. Tecnico Comunale)
 Orari: merc. 11:00 - 12:30  

e giov. 17:00 - 18:30
- Montebelluna (c/o atrio del Municipio)
 Orari: merc. 16:45 - 18:15 

e ven. 11:00 - 12:30
- Valdobbiadene 
 (c/o sala commissioni del Comune)
 Orari: mart. 17:00 - 18:15

S.I.C.E.T. – C.I.S.L. 
Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- Treviso: Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 578411 - Fax 0422  578412
 Orari: (su appuntamento)
 lun. e giov. 10:30 - 12:30; 
 mart. 16:30 - 18:30 
- Montebelluna: c/o sede C.I.S.L. 
 Viale Matteotti, 25 
 Tel. 0423 294216 - Fax 0423 22142
 Orari: mart. 9:00  - 12:00, ven. 15:00 - 18:30
 USZ_montebelluna@cisl.it
- Conegliano: Via Cadore, 14
 Tel. 0423 361811- Fax  0423 361805
 Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:00
www.sicet.it
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S.U.N.I.A. 
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 
ed Assegnatari
- Sede di Treviso
 Via Dandolo, 2/D 
 Tel. 0422 321967 - Fax 0422 403731
 Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:00 e  

merc. 15:30 - 18:30
- Sede di Castelfranco V.to
 Via Garibaldi, 15 

Tel. 0422 494809 - Fax 0423 722106
 Orari: 
  1° lun. e 3° lun. del mese 16:00 - 18:00
- Sede di Conegliano
 Viale Venezia, 14/B  

Tel. 0438 666405 - Fax 0438 626594
 Orario:
   lun. 8:30 - 12:30 e giov. 8:30 - 12:30
- Sede di Montebelluna
 Piazza Parigi, 14  

Tel. 0423 23896 - Fax 0423 601634
 Orario: 2° giov. e 4° giov. del mese 

16:00 - 18:00
- Sede di Oderzo 

Via Zanusso, 4  
Tel. 0422 718220 - Fax 0422 815140

 Orario: 1° giov. e 3° giov. del mese 
16:00 - 18:00

- Sede Vittorio Veneto 
Via Virgilio, 48 
Tel. 0438 53147 - Fax 0438 941398

 Orari: 2° ven. 8:30 - 12:30 e 15:00 - 
18:00,  4° ven. del mese 15:00 - 18:00

www.sunia.it

U.P.P.I. 
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Via S. Andrea, 7 - Treviso
Tel. 0422 542228 - Fax 0422 590330
uppitreviso@tin.it 
www.uppi.it
Orari: 
lun. - ven. 9:00 - 12:30  merc. 15:30 - 18:30
- Delegazione di Vittorio Veneto
 Via.le V. Emanuele II, 51 int. 18 

(c/o C.A.I.P. con appuntamento)
 Tel. 0438 551341 - Fax  0438 947467
 Orari: lun. - merc. - ven. 11:00

- Delegazione di Montebelluna 
Vicolo Bocca Cavalla, 12 
(vicino zona industriale Biadene)

 Tel. 0423 601444 - Fax  0423 249419

MUNICÍPIOS
SERVIÇOS SOCIAIS 

TREVISO
Piazza Duomo, 19 (c/o ex. Tribunale)
Tel. 0422 658363 (segreteria)
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 17:00, ven. 9:00 - 12:00
- Comune, Ufficio Nuove Emergenze Sociali 
Piazza Duomo, 19 - Tel. 0422 658605
Orari: lun., mart., merc. e ven. 11:00 - 13:00 

CASTELFRANCO VENETO
Via F.M. Preti, 36
Tel. 0423 735525 - Fax 0423 735518
Orari: lun. 10:00 - 12:30, 
mart. 9:00 - 12:30, giov. 9:00 - 12:30 e 
16:00 - 17:30,  ven. 9:00 - 12:30

CONEGLIANO
Via Carpenè, 2
Tel. 0438 413210 - Fax  0438 413553
Orari: lun.- ven. 9:00 - 13:00, lun. e giov. 
16:00 - 17:30

MOGLIANO VENETO
Via Terraglio, 3 - Tel. 041 5930606
Orari: lun. e giov. 10:00 - 13:00

MONTEBELLUNA
Largo X Martiri, 2 (c/o Casa Roncato)
Tel. 0423 617589 - 90 - Fax 0423 617577
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 13:00, 
merc. 8:00 - 18:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 8121 - 0422 812234
Orari: lun., merc. e ven. 9:00 - 12:15, 
merc. 15:00 – 18:00 

VITTORIO VENETO
Via Carducci, 28
Tel. 0438 569305 - 306
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Fax  0438 569317
Orari: lun., merc., giov. e ven.  
9:30 - 12:30, giov. anche 15:00 - 17:30

MUNICÍPIOS 
REGISTROS CIVIS
Atividades: inscrição nas listas de registro 
da população residente e emissão de 
atestados de inscrição no registro para 
cidadãos comunitários.

TREVISO
c/o Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1/A
Tel. 0422 658308 - 221 - 458
Fax 0422 658209
anagrafe@comune.treviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:45, 
merc. 8:30 - 12:45 e 15:15 - 17:30,
sab. 9:15 - 11:30 
sportelli aperti solo per: Carte di Identità, 
Certificati anagrafici, Autentiche copia e 
firme.

CASTELFRANCO  VENETO
Via F.M. Preti, 30
Tel. 0423 735555 
Fax 0423 735564
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00,  
giov. 14:00 - 17:30, sab. 8:30 - 11:45

CONEGLIANO
Via  Cesare Battisti, 4
(angolo Via Pitoni)
Tel. 0438 413223 - 224 - 290
Fax 0438 413242  
uff.anagrafe@comune.conegliano.tv.it
Orari: lun. – ven. 9:00 - 13:00  
lun. e giov.16:00 - 17.30

MOGLIANO VENETO
c/o  Sportello Punto Comune
Piazzetta del Teatro
Tel. 041 5930700/02/03/06/07
Fax 041 5930707 
puntocomune@comune.mogliano-veneto.tv.it
Orari: lun., merc., ven. 9:00 - 13:00, 
mart. e giov. 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00 

MONTEBELLUNA
Corso Mazzini,118
Tel. 0423 617261 - Fax 0423 617250
demografici@comune.montebelluna.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:45, 
merc. 9:00 - 18:15, sab. 9:00 - 12:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 812205 - Fax 0422 815193
demografici@comune.oderzo.tv.it
Orari: lun., mart., merc., ven. 
e sab. 9:00 - 12:15, merc. 15:00 - 18:00

VITTORIO VENETO
C/o Condominio Vittorio Veneto ’68 
(Quadrilatero) 
Galleria Concordia, 1 - piano 1°
Tel. 0438 569267 - Fax 0438 569261
demografici@comune.vittorio-veneto.tv.it
Orari:  
lun, mart, giov, ven, sab. 9:00 - 12:45

AUTOMÓVEL E 
CARTEIRA 
DE HABILITAÇÃO

A.C.I. 
Piazza S.Pio X, 6 - Treviso
Tel. 0422 547801- 56070 
Fax 0422 548214
aci.tv@tiscalinet.it 
www.treviso.aci.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 
e 15:30 - 19:00
Attività: pratiche automobilistiche.

Motorizzazione Civile
Via Castellana, 6B - Treviso 
Tel. 0422 214711 - 02 
Fax 0422 214792
Orari: tutti i giorni 8:30 - 12:00 

Prefettura – U.T.G. Treviso
Ufficio sospensioni e revoche patenti
Piazza dei Signori, 22 (II piano) - Treviso
Tel. 0422 592473 - 0422 592422
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Fax 0422 592473
Orari: lun - ven 10:00 - 12:00
Servizi P.R.A. e U.R.P.
Via.le della Repubblica, 20/22 
Villorba (TV)
Tel. 0422 693611-13-25 
Fax 0422 693656
Orari: da lun. a giov. 8:00 - 12:30 e 
ven. 8:00 - 12:00

“INFORMAGIOVANI”
(Centro de Informação à Juventude)

TREVISO
P.zza Duomo, 19
Tel. 0422 658540 - Fax 0422 658411
Orari: mart. e sab. 9:00 - 12:30, 
merc.,giov.,ven. 15:00 - 18:00
informagiovani.tv@libero.it

CASTELFRANCO VENETO
Via Borgo Treviso, 21 
Tel. 0423 491235 - Fax  0423 491235
Orari: lun. - giov. - sab. 9:30 - 12:30
merc. giov. ven. - 15:00 - 18:30
informagiovani@informacitta.it

CONEGLIANO
Piazzale San Martino, 17
Tel. 0438 413319 - Fax 0438 431400
Orari: da lun. a sab. 9:00 - 12:00, da 
merc. a ven. 16:00 - 18:00
informagiovani@comune.conegliano.tv.it

MONTEBELLUNA
Via Tintoretto, 19
Tel. 0423  617422 - Fax  0423 617420
Orari: lun. 16:00 - 18:00, merc. 9:00 - 19:00, 
giov. 16:00 - 18:00 e ven. 9:00 - 12:30 

VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 16
Tel. 0438 940371  
Orari: lun. 9:30 - 12:30,  
merc. 15:00 - 18:30, giov. 9:30 - 12:30  
e 15:00 - 18:30, sab. 9:30 - 12:30 
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

OUTRAS ENTIDADES
E INSTITUIÇÕES

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Attività: rapporti con i contribuenti,
(informazioni, rilascio codice fiscale…) 
controllo fiscale e contenzioso tributario.
Treviso Piazza delle Istituzioni, 4
Tel. 0422 1914218 - Fax 0422 1914107
dp.treviso@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:45 - 12:45,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 40  
Tel. 0423 422711 - Fax 0423 722584
dp.treviso.utcastelfrancoveneto@agenzia-
entrate.it
Conegliano Via Maggiore Piovesana, 13   
Tel. 0438 368511 - Fax 0438 425091
dp.treviso.utconegliano@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00, 
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Montebelluna Via Dino Buzzati, 18  
Tel. 0423 286000 - Fax 0422 206099
dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Oderzo Via degli Alpini, 10
Tel. 0422 712926 - Fax  0422 712243
ul.oderzo@agenziaentrate.it
Vittorio Veneto Via Vittorio Emanuele II, 3  
Tel. 0438 943111 - Fax 0438 940872
dp.treviso.utvittorioveneto@agenziaentrate.it

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
Attività: supporto al sistema delle imprese 
locali, tenuta del Registro delle Imprese e 
monitoraggio del mercato.
- Sede Centrale 
Piazza Borsa, 3/B - Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 412625
cciaa@tv.legalmail.camcom.it
- Sede di Castelfranco Veneto
Piazza Serenissima, 80
Tel. 0423 497575 - Fax 0423 770995 
cciaa.castelfranco@tv.camcom.it
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- Sede di Conegliano
Via Parrilla, 3
Tel. 0438 23781 – 34431 
Fax 0438 418245
cciaa.conegliano@tv.camcom.it
- Sede di Montebelluna
Piazza Bellona, 4/int.1
Tel. 0423 301343 - Fax 0423 600233 
cciaa.montebelluna@tv.camcom.it

CENTRO DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO DI TREVISO
Via Ospedale, 1 - Treviso
Tel. e Fax 0422 320191
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 13:00, 
mart. 14:30 - 17:30, ven. 14:30 - 19:00
infovolontariato@trevisovolontariato.org
www.trevisovolontariato.org
Attività: informazioni sull’organizzazione 
delle associazioni di volontariato e la 
realizzazione di progetti; consulenza 
legale e fiscale sulla gestione 
delle associazioni di volontariato; 
organizzazione e supporto alla 
realizzazione di convegni e seminari in 
materia di volontariato.

COMMISSARIATO DI POLIZIA
DI CONEGLIANO 
Ufficio Immigrati
Via Maggiore Piovesana, 13 
Conegliano (TV)
Tel. 0438 377811 - Fax 0438 377833
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00
Attività: riascio titoli al soggiorno di 
familiare extracomunitario di cittadino 
italiano e comunitario, dichiarazione di 
presenza (per soggiorni di breve durata, 
fino a 90 gg.), rilascio permessi attesa 
cittadinanza

ORDINE DEGLI AVVOCATI
Sede del Tribunale
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 546304 - Fax 0422 55073
Attività: controllo deontologia e formazione 

professionale, gestione elenco avvocati 
iscritti al gratuito patrocinio

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Uffici giudiziari:
- Tribunale e Procure
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 418111
- Sevizio Sociale Minori 
Via G. D’Annunzio, 28 - Treviso 
Tel. 0422 410507 - Fax 0422 410507
Orari: lun. - ven. 8:00 - 14:00
Attività: progetti rivolti a minori sottoposti 
a procedimento penale.
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela 
dei Minori (pubblico Tutore dei minori) 
del Veneto
Via Longhena, 6 - Marghera (VE)
Tel. 041 2795925/26 
Fax 041 2795928
pubblico tutoreminori@regione.veneto.it

PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G. 
Piazza dei Signori, 22 - Treviso 
Tel. 0422 592411 - Fax 0422 592495
prefettura.treviso@interno.it
urp.pref.treviso@interno.it
Ufficio Cittadinanza
Piazza Signori, 22 - Treviso
Tel. 0422 592455 - Fax 0422  592502
Orari: da mart. a giov. (chiuso al pubblico)
9:00 - 10:00 
Attività: istanze cittadinanza per 
naturalizzazione e matrimonio
Sportello Unico per l’Immigrazione
via Marchesan, 11/A - Treviso
Ricongiungimenti:
Tel. 0422 592403 - Fax 0422 592453 
Flussi d’ingresso per lavoro:
Tel. 0422 656981 - Fax 0422 656979
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 
Scrivi@l Prefetto
www.prefettura.it/treviso
Attività: nulla-osta al lavoro per ingresso 
cittadini stranieri e al ricongiungimento 
familiare.
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QUESTURA DI TREVISO
Piazza delle Istituzioni, Zona Appiani
Centralino 0422 248111
Ufficio Immigrazione 
Call center 0422 248205 
Fax  0422 248250
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
Attività: rilascio, rinnovo e conversione 
titoli al soggiorno per cittadini stranieri 
extracomunitari.

EMBAIXADAS E
CONSULADOS NA ITÁLIA
ALBANIA 
Repubblica d’Albania
Cancelleria: Via Asmara, 3 - 5 - Roma 
Tel. 06 86224119 - Fax 06 86216005
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Asmara, 5 - Roma 
Tel. 06 86224130 - Fax 06 86216005

ALGERIA 
Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare 
Cancelleria: 
Via  Bartolomeo Eustachio, 12 - Roma 
Tel. 06 44202533 - 0644202546
Fax 06 44292744 
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Barnaba Oriani, 26 -  Roma 
Tel. 06 8084141 - 06 80687620
Fax 06 8083436 
Consolato Generale: 
Via Rovello, 7/11 - Milano
Tel. 0272080603 - Fax 02 89015912
embassy@algerianembassy.it

ANGOLA
Repubblica dell’Angola
Cancelleria: Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - 06 772695226
Fax 06 772695241
Sezione Consolare: 
Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - Fax 06 772695241

ARGENTINA 
Repubblica Argentina  
Cancelleria:
Piazza dell’Esquilino, 2 - Roma 
Tel. 06 48073300 - Fax 06 4819787
ambasciata.argentina@ambargentina.
mysam.it

BANGLADESH 
Repubblica Popolare del Bangladesh
Cancelleria:
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8078541 - Fax 06 8084853 
embangrm@k.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8083595 - 06 8078541
Fax 06 8084853 

BOLIVIA
Repubblica di Bolivia
Cancelleria: Via Brenta, 2 - Roma
Tel 06 8841001 - Fax 06 8841001
embolivia-roma@rree.gov.bo

BOSNIA ED ERZEGOVINA 
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Cancelleria: Piazzale Clodio, 12 - Roma 
Tel.  06 39742817 - Fax 06 39030567
ambasciatabosnia@libero.it
Sezione Consolare: 
Via Pilo Alberelli, 11 - Roma 
Tel. 06 3728509 - Fax  06 39030567

BRASILE 
Repubblica Federativa del Brasile
Cancelleria: Piazza Navona 14 - Roma 
Tel. 06 683981 - Fax 06 6867858  
info@ambrasile.it
Sezione Consolare:
Via S.M. dell’Anima, 32 - Roma 
Tel 06 6889661 - Fax 06 68802883 
cgbroma@tin.it

BURKINA-FASO  
Cancelleria: Via XX Settembre, 86 - Roma 
Tel. 06 42010611 - Fax 06 48903514
ambabf.roma@tin.it
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BURUNDI
Repubblica del Burundi
Cancelleria: 
Via  Corso Francia,  221 -  Roma
Tel. 06 36381786 - Fax 06 36381171
ambabu@roma@yahoo.it

CAMERUN 
Repubblica del Camerun
Cancelleria: Via Siracusa 4/6 - Roma 
Tel. 06 44291285 - Fax 06 44291323
Sezione Consolare:
Via Siracusa, 4/6 - Roma
Tel 06 44291285 - Fax 06 44291323
segreteriaambacam@virgilio.it

CILE
Repubblica del Cile
Cancelleria:  Via Po, 23 - Roma
Tel. 06 844091 - Fax 06 8841452
embajada@chileit.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Po, 23 - Roma - Tel. 06 8841449

CINA (R.P.) 
Repubblica Popolare Cinese 
Cancelleria: Via Bruxelles 56 -  Roma 
Tel. 06 8848186 - Fax 06 85352891
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Bruxelles 56 - Roma 
Tel. 06 85350118 - Fax 06 8413467
cinaemb_it@mfa.gov.cn

COLOMBIA 
Repubblica di Colombia
Cancelleria: Via G. Pisanelli 4 - Roma 
Tel. 06 3612131 - 06 3614348 - 06 3202405
Fax 06 3225798 
eroma@cancilleria.gov.co
Consolato Generale: 
Foro Bonaparte, 12 - Milano
Tel. 02 72003872 - 02 8051765 
Fax 02 801189 
cmilan@minrelext.gov.co

CONGO
Repubblica Democratica del Congo
Cancelleria: Via Barberini, 3 - Roma

Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779
Consolato: 
Via Barberini, 3 - Roma
Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779

CONGO
Repubblica del Congo
Consolato Generale:
Via Ombrone, 8/10 - Roma
Tel. 06 8417422 - Fax 06 8417422
Sezione Consolare:
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma
Tel. e Fax  06 8417422
ambacorome@libero.it

COSTA D’AVORIO 
Repubblica della Costa d’Avorio
Cancelleria: 
Via Guglielmo Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - 06 44260911
Fax  06 44292531  
Sezione Consolare: Via Guglielmo 
Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - Fax 06 44292531
info@cotedivoire.it

COSTA RICA 
Repubblica di  Costa Rica
Cancelleria: Viale Liegi, 2 - Roma 
Tel. 06 84242853 - Fax 06 85355956
embcr.italia@gmail.com  

CROAZIA 
Repubblica di Croazia 
Cancelleria: Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36307650 - 06 36307300
Fax 06 36303405 
vrhrim@mvpei.hr
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36304630 - Fax 06 36303269 

CUBA
Repubblica di Cuba
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Licinia, 7 - Roma
Tel. 06 5717241 - Fax 06 5745445
embajada@ecuitalia.it
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DOMINICANA  
Repubblica  Dominicana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via G. Pisanelli, 1 - Roma 
Tel. 06 36004377 - Fax 06 36004380
embajadadominicana@yahoo.it

ECUADOR 
Repubblica dell’Equador  
Cancelleria: Via Bortoloni, 8 - Roma 
Tel. 06 45439007 - Fax 06 8076271
Sezione Consolare:
Piazza Albania, 10 - Roma
Tel. 06 5742209 - Fax 06 5756682
mecuroma@ecuador.it

EGITTO
Repubblica Araba d’Egitto
Cancelleria e Sezione Consolare:
Villa Savoia 
Via Salaria, 267 - Roma
Tel. 06 8440191 - Fax 06 8554424
ambegitto@yahoo.com
consolatoegiziano@yahoo.it

ERITREA 
Stato di Eritrea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Boncompagni, 16 - Roma
Tel. 06 42741293 - Fax 06 42741514
Consolato Generale:
Via Temperanza, 4 - Milano

ETIOPIA
Repubblica Federale Democratica
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Vesalio, 16 - Roma
Tel. 06 4416161 - Fax 06 4403676
embethrm@rdn.it
romanaddis@yahoo.com

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA
Cancelleria e Sezione Consolare:
Viale Bruxelles, 73/75 - Roma
Tel. 06 84241109 - 06 8411470
Fax 06 84241131
rmacedonia@amb-rm.it

FILIPPINE
Repubblica delle Filippine
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via delle Medaglie d’oro, 112/114 - Roma
Tel. 06 39746621 - 06 39746622
Fax 06 39740872 
romepe@agora.it  

GAMBIA
Repubblica del Gambia
Consolato Generale: 
Via Fontana, 4 - Milano
Tel. 02 54116012 
Fax 02 55180514

GHANA 
Repubblica del Ghana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307
Fax 06 86325762
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307 
Fax 06 86325762 
Telex 610270 
info@ghanaembassy.it

GUINEA
Repubblica di Guinea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ristori, 9B/13 - Roma
Tel. 06 8078989 
Fax 06 8077588
ambaguineerome1@virgilio.it

GUINEA BISSAU
Consolato Generale:
Via Nomentana, 222 - Roma
Tel. 06 86322833

INDIA  
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via XX Settembre, 5 - Roma 
Tel. 06 4884642-3-4-5 
Fax 06 4819539
admin.wing@indianaembassy.it 
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INDONESIA
Repubblica di Indonesia
Cancelleria e Sezione Consolare: 
Via Campania, 55 - Roma
Tel. 06 4200911 
Fax 06 4880280
indorom@uni.netbox1.tin.it

KENYA
Repubblica del Kenya
Cancelleria: 
Via Archimede, 164 - Roma
Tel. 06 8082717 
Fax 06 80822707
kenroma@rdn.it

LIBERIA
Repubblica di Liberia
Cancelleria: 
P.le delle Medaglie d’oro, 7 - Roma
Tel. 06 35453399 - Fax 06 35344729
Consolato Onorario: 
Via Istria Lido, 3 - Lido di Venezia (VE)
Tel. e Fax 041 2760130 
liberiaembassy@hotmail.com

LIBIA
(Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 
Socialista)       
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Nomentana, 365 - Roma
Tel. 06 86320951 - Fax 06 86205473 
ambasciatadilibia@libero.it 

MALI
Repubblica del Mali
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via A. Bosio, 2 - Roma
Tel. 06 44254068 - Fax 06 44254029
amb.malirome@tiscalinet.it

MAROCCO 
Regno del Marocco  
Cancelleria: 
Via Lazzaro Spallanzani, 8/10 - Roma 
Tel. 06 4402506 
Fax 06 4402695 
sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

MOLDOVA
Repubblica di Moldova
Cancelleria: 
Via Montebello, 8 - Roma
Tel. 06 4740210 
Fax 06 47881092
roma@mfa.md

MONTENEGRO
Repubblica del Montenegro
Cancelleria: 
Via Antonio Gramsci, 9 - Roma
Tel. 06 45471660 
Fax 06 45443800
montenegro-roma@libero.it

MOZAMBICO
Repubblica del Mozambico
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Corridoni, 14 - Roma
Tel. 06 37514675
Fax 06 37514699
segreteria@ambasciatamozambico.it
consolato@ambasciatamozambico.it

NIGER
Repubblica del Niger
Cancelleria: 
Via Baiamonti, 10 – Roma
Tel. 06 3720164 - Fax 06 3729013

NIGERIA 
Repubblica Federale della Nigeria
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Orazio, 14/18 - Roma 
Tel. 06 6896231 
Fax 06 6832528
Telex 610666
embassy@nigerian.it
chancery@nigerianrome.org

PAKISTAN 
Repubblica Islamica del Pakistan
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via della Camilluccia, 682 - Roma  
Tel. 06 3294836 - 36301775
Fax 06 36301936 
pareprome@virgilio.it 
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ROMANIA
Cancelleria: 
Via Nicolò Tartaglia, 36 - Roma
Tel. 06 80687777 
Fax 06 8084995
amdiroma@roembit.org
Sezione Consolare: 
Via del Serafico, 79/65 - Roma 
Tel. 06 51531155 
Fax 06 51531151     

RUSSIA 
Federazione Russa
Cancelleria: 
Via Gaeta 5 - Roma 
Tel. 06 4941680 - 81 - 83
Fax 06 491031
ambrus@ambrussia.it
Sezione Consolare: 
Via Nomentana, 116 - Roma
Tel. 06 44235625 - 06 44234149
Fax 06 44234031 

SENEGAL 
Repubblica del Senegal 
Cancelleria:
Via Giulia, 66 - Roma 
Tel. 06 6865212 - Fax 06 68219294
ambasenequiri@tiscali.it
Sezione Consolare: 
Lungotevere di Sangallo, 3 - Roma 
Tel. 06 6865212 
Fax 06 68219294

SERBIA 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via dei Monti Parioli, 20 - Roma 
Tel. 06 3200805 - 990 
Fax 06 3200868 
info@ambroma.com

SLOVENIA 
Repubblica di Slovenia 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Leonardo Pisano, 10 - Roma 
Tel. 06 80914310 - Fax 06 8081471 
vri@gov.si

SRI LANKA 
Repubblica Democratica Socialista di
Sri Lanka
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Adige, 2 - Roma 
Tel. 06 8554560 - 06 8840801
Fax 06 84241670
slembassy@tiscali.it

SUD AFRICA 
Repubblica del Sud Africa
Cancelleria: 
Via Tanaro: 14 - Roma
Tel. 06 852541 - Fax 06 85254300
sae2@sudafrica.it
rome.consular@foreign.gov.za

SUDAN
Repubblica del Sudan 
Cancelleria: 
Via Prati della Farnesina, 57 - Roma  
Tel. 06 33222138 - Fax 06 3340841
info@sudanembassy.it
consolate@sudanembassy.it

TOGO
Repubblica del Togo 
Consolato Generale: 
Via S. Giminiano 91 - Roma 
Tel. 06 8814568
Consolato:
Via Sant’Ambrogio, 4 - Torino
Tel. 0117791558 
Fax 0117791558
consolato@consolatotogo-to.it 

TUNISIA 
Repubblica Tunisina  
Cancelleria: 
Via Asmara, 7 - Roma 
Tel. 06 8603060-8 - Fax 06 86218204 
at.roma@tiscali.it

UCRAINA  
Repubblica di Ucraina
Cancelleria:  Via Guido d’Arezzo, 9 - Roma 
Tel. 06 8413345 - Fax 06 8547539
posta@amb-ucraina.com
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Sezione Consolare: 
Via Monte Pramaggiore, 13 - Roma 
Tel. 06 99698376 - Fax 06 99698383

VIETNAM
Repubblica Socialista del Vietnam
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via di Bravetta, 156-158 - Roma
Tel. 06 66160726 - Fax 06 66157520
vietnam@vnembassy.it

ZAMBIA
Repubblica dello Zambia
Cancelleria: Via E. Q. Visconti, 8 - Roma
Tel. 06 36002590 - 06 36006903
Fax 06 97613035 
zamrome@rdn.it
info@zambianembassy.it

EMBAIXADAS E 
CONSULADOS ITALIANOS
NO EXTERIOR
ALBANIA
Tirana - Ambasciata d’Italia  
Rr. Papa Gjon Pali II, n.2  
Tel. 00355 4 2275900 - Fax  2250921 
www.ambtirana.esteri.it  
segreteriaambasciata.tirana@esteri.it
Valona - Consolato Generale I cl.  
Rruga Ismet Cakerri, n. 45 
Tel. 00355 33 225705  - 00355 33 225707 
Fax  225709 
www.convalona.esteri.it 
consolato.valona@esteri.it 
Scutari - Consolato  
Lagjia Migjeni, Rruga Don Bosko 
Tel. 00355 22 248260    
Fax 00355 22 248286 
www.consscutari.esteri.it 
consolato.scutari@esteri.it

ALGERIA
Algeri - Ambasciata d’Italia 
18, Rue Mohammed Ouidir Amellal, 
16030 El Biar - Algeri  

Tel. 00213 21 922330 - 922550
Fax 925986
www.ambalgeri.esteri.it 
segreteria.algeri@esteri.it

ANGOLA
Luanda - Ambasciata d’Italia  
Rua Americo Boavida, 49/51, Ingombota, 
C.P. 6220 - Tel. 00244 222 331245/6 -    
393533 - Fax  333743  
www.ambluanda.esteri.it  
segreteria.luanda@esteri.it 

ARGENTINA
Bahia Blanca - Consolato Generale  
Avenida Colòn, 446 - 8000 Bahia Blanca  
Tel. 0054 291 4544731 - 4545140 
Fax 4551633 
www.consbahiablanca.esteri.it  
consolato.bahiablanca@esteri.it 
Buenos Aires - Consolato Generale 
Reconquista, 572 - (C1003ABL) 
Buenos Aires
Tel. 0054 11 4144800
Fax 0054 11 41144799 
www.consbuenosaires.esteri.it
segreteriacg.buenosaires@esteri.it 
Cordoba - Consolato Generale  
Av. Velez Sarsfield 360 - X5000JJQ 
Cordoba - Tel. 0054 351 5261000
Fax 5261010
www.conscordoba.esteri.it 
segreteria.cordoba@esteri.it
La Plata - Consolato Generale  
Calle 48, n. 869-871 4°p - 1900 La Plata 
Tel. 0054 221 5218800 - Fax 5218828 
www.conslaplata.esteri.it  
segreteria.laplata@esteri.it 
Rosario - Consolato Generale  
Montevideo 2182 - Rosario  
Tel. 0054 341 4407020/1 - Fax 4258189 
www.consrosario.esteri.it 
titolare.rosario@estri.it
Mendoza - Consolato I cl. 
Calle Necochea n. 712 - 5500 Mendoza 
Tel. 0054 261 5201400 - Fax   5201401 
www.consmendoza.esteri.it  
consolato.mendoza@esteri.it 
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Mar del Plata - Consolato  
Falucho 1416 - 7600 Mar del Plata  
Tel. 0054 223 4864214 - Fax 4518623 
www.consmardelplata.esteri.it 
segreteria.mardelplata@esteri.it

BANGLADESH
Dhaka - Ambasciata d’Italia  
Road n. 74/79 - Plot n. 2/3 
Gulshan 2 - Model Town  
Tel. 0088 02 8822781/2 - Fax 8822578  
www.ambdhaka.esteri.it 
amb.dhaka@esteri.it  

BOLIVIA
La Paz - Ambasciata d’Italia  
Calle 5 Jordan Cuellar n. 458 
Obrajes. La Paz  
Tel. 00591 2 2788506 - 00591 2 2788507 
Fax 00591 2 2788178  
www.amblapaz.esteri.it  
segreteria.lapaz@esteri.it 

BOSNIA ED ERZEGOVINA
Sarajevo - Ambasciata d’Italia  
Ulica Cekalusa 39 - 71000 - Sarajevo  
Tel. 00387 33 203959 - 60 - Fax  659368 
www.ambsarajevo.esteri.it 
amb.sarajevo@esteri.it  

BRASILE
Brasilia - Ambasciata d’Italia  
S.E.S. - Avenida das Naçoes, Quadra 
807, Lote 30 - 70420.900 Brasilia, D.F.  
Tel. 0055 61 34429900  
Fax 34431231 
www.ambbrasilia.esteri.it  
ambasciata.brasilia@esteri.it 
San Paolo - Consolato Generale  
Avenida Paulista, 1963 - 01311-300 San 
Paolo - Tel. 0055 11 35495643 - 99 
Fax 0055 11 32537763 
www.conssanpaolo.esteri.it 
segreteria.sanpaolo@esteri.it    
Curitiba - Consolato Generale  
Rua Marechal Deodoro, 630 
cj.2101, 80010-912 - Curitiba - Paraná 
Tel. 0055 41 3883-1750

0055 41 9997-5058 - Fax 3883 1773  
www.conscuritiba.esteri.it  
segreteria.curitiba@esteri.it 
Porto Alegre - Consolato Generale  
Rua  José de Alencar 313 90880-481- 
Porto Alegre (RS)  
Tel. 0055 51 32308200 
Fax 0055 51 32308222 
www.consportoalegre.esteri.it 
urp.portoalegre@esteri.it 
Rio De Janeiro - Consolato Generale  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - 
7° Andar 20020-010   Rio de Janeiro (RJ)  
Tel. 0055 21 21221315 
Fax 22626348  
www.consriodejaneiro.esteri.it  
segreteria.riodejaneiro@esteri.it 
Belo Horizonte - Consolato  
Rua dos Inconfidentes 600 - 30140-120 
Belo Horizonte (MG)  
Tel. 0055 31   35241000 
Fax   35241010 
www.consbelohorizonte.esteri.it  
segreteria.belohorizonte@esteri.it 
Recife - Consolato  
Avenida Domingos Ferreira, 2222 - 2° 
Andar - sala 201- Edf. Robert Gran- Boa 
Viagem - Recife CEP 51010-030  
Tel. 0055 81 34664200   Fax 34664320 
www.consrecife.esteri.it  
consolato.recife@esteri.it 

BURKINA FASO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it 
Ouagadougou – Vice Consolato Onorario
01 BP 4436 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel. 00226 50374315 - Fax 50374316
consulat.italie@fasonet.bf
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BURUNDI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Kampala (Uganda) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Plot 11, Lourdel Road, Nakasero - PO 
Boz 4646 Kampala  
Tel. 00256 41 250450 - 250442 
Fax 00256 41 250448 
www.ambkampala.esteri.it 
segreteria.kampala@esteri.it 
Bujumbura, Burundi - Consolato Onorario 
Avenue Ngendandumwe, 21 Bujumbura 
Tel. 00257 22222978 - Fax 22222978 
italyconsula@cbinf.com

CAMERUN
Yaoundè - Ambasciata d’Italia  
Quartier Bastos - B.P. 827 - Yaoundé 
Plateau Bastos  
Tel. 00237 22203376 - 00237 22212198  
Fax 00237 22215250 - 00237 22214601  
www.ambyaounde.esteri.it  
ambasciata.yaounde@esteri.it 

CILE
Santiago - Ambasciata d’Italia
Calle Clemente Fabres, 1050 - Providencia
Tel. 00562 4708400
Seg. Amb. 4708422/423
Fax 2232467
www.ambsantiago.esteri.it  
info.santiago@esteri.it 

CINA 
(Repubblica Popolare Cinese)
Pechino - Ambasciata d’Italia 
2, 2nd Street East - San Li Tun 
Tel. 0086 10 85327600 - Fax  65324676 
www.ambpechino.esteri.it
ambasciata.pechino@esteri.it 
Canton - Consolato Generale  
Unit 1403, International Finance Place 
(IFP) - No.8 Huaxia Road, Pearl River 
New City - 510623 Guangzhou (P.R.C.) 
Tel. 0086 20 38396225 
Fax 0086 20 38770270 

www.conscanton.esteri.it  
consolato.canton@esteri.it 
Hong Kong - Consolato Generale  
Suite 3201, Central Plaza Building 18, 
Harbour Road, Wanchai 
Tel. 00852 25220033/4/5/6
Fax 00852 28459678 
www.conshongkong.esteri.it  
consolato.hongkong@esteri.it
visti.hongkong@esteri.it 
Shanghai - Consolato Generale I cl. 
19 F The Center n.989 Changle rd. 
200031
Tel. 0086 21 54075588
Fax 0086 21 64716977
www.consshanghai.esteri.it
visti.shanghai@esteri.it
info.shanghai@esteri.it

COLOMBIA
Bogotà - Ambasciata d’Italia  
Calle 93 B, n. 9-92  
Tel. 00571  6107095 - 00571  6163139 
Fax 6105886  
www.ambbogota.esteri.it
ambbogo.mail@esteri.it 

CONGO (R.D.)
Kinshasa - Ambasciata d’Italia  
Av. de la Mongala, 8 - Gombe  
Tel. 00243 815553651 - 815553652 - 
817008490 - 898962092
Fax 815553654  
www.ambkinshasa.esteri.it
ambkins.mail@esteri.it 

CONGO (REP.)
Brazzaville - Ambasciata d’Italia  
2, Boulevard Lyautey B.P. 2484 
Tel. 00242 815841 - 811153 
Fax 00242  2835270
www.ambbrazzaville.esteri.it
ambasciata.brazzaville@esteri

COSTA D’AVORIO
Abidjan - Ambasciata d’Italia  
16, Rue de la Canebière - 01 B.P. 1905  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
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22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it

COSTARICA
San Josè de Costarica 
Ambasciata d’Italia 
5a Entrada del Barrio Los Yoses,
AP.Do P. 1729 - 1000  
Tel. 00506 2246574 - 2342326 - 2241082 
Fax  2258200 
www.ambsanjose.esteri.it 
ambitcr@racsa.co.cr
uffcomit@mail.powernet.co.cr 
ambasciata.sanjose@esteri.it 

CROAZIA
Zagabria - Ambasciata d’Italia  
Meduliceva Ulica, 22 - 10000 Zagabria  
Tel. 00385 1 4846386  
Fax 4846384 - 4846238  
www.ambzagabria.esteri.it 
amb.zagabria@esteri.it
Fiume - Consolato Generale  
Riva 16 - 51000 Fiume 
Tel. 00385 51 355200 - 355230 - 355240 
Fax  00385 51 355225 
www.consfiume.esteri.it 
cons.fiume@esteri.it 
Spalato - Consolato  
Obala Hrvatskog Narodnog Preporoda 
n.10/3 – 21000 Spalato 
Tel. 00385 21 348155 - 344577 
Fax 00385 21 361268 
www.consspalato.esteri.it
consolato.spalato@esteri.it 
Pola - Vice Consolato Onorario 
Via Giuseppe Tartini 15
52100 Pola (Istria)
Tel. 00385 52 388864 - 507007 
Fax 00385 52 388863 
viceconsolatoonorario@net.hr
Buie - Vice Consolato Onorario  
Trg Josika Broza 13,  52000 Buie (Istria) 
Tel. 00385 052  773122 
Fax 00385 52 772307 
aisi@net.hr 

CUBA
L’ Avana - Ambasciata d’Italia 
5 Avenida n. 402, 
Esquina Calle 4 (Miramar)
Tel. 00537 2045615 
Fax 00537 2045659  
www.amblavana.esteri.it 
ambasciata.avana@esteri.it 

DOMINICANA (REP.)
Santo Domingo - Ambasciata d’Italia  
Calle Rodriguez Objio, 4 Gazcue 
Tel. 001809 6820830 - 6822709 - 
6822754 - 6896379 - Fax 6828296
www.ambsantodomingo.esteri.it/
ambasciata_santodomingo
ambsdom.mail@esteri.it

ECUADOR
Quito - Ambasciata d’Italia  
Calle La Isla, 111 y Humberto Albornoz 
Tel. 00593 2 2561077 - 2561074  
Fax 2502818  
www.ambquito.esteri.it  
consolare.quito@esteri
archivio.quito@esteri.it

EGITTO
Alessandria - Consolato Generale  
Midan Saad Zaghloul, 25 
Tel. 002 03 4847292 - 4879470 - 4870095 
Fax 4875344 
www.consalessandria.esteri.it 
consolato.alessandria@esteri.it 
Il Cairo - Consolato  
24 El Galaa St. – Boulaq - 11221 Il Cairo 
Tel. 002 02 7730109 - 7730110 
Fax 5770165 
www.consilcairo.esteri.it 
consolato.cairo@esteri.it 
Il Cairo – Ambasciata
Shara Abdel Rahman Fahmi, 15 
Garden City
Tel. 002 02 27943194 - 27943195
Fax  27940657
www.ambilcairo.esteri.it
ambasciata.cairo@esteri.it
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ERITREA
Asmara - Ambasciata d’Italia  
171/1/171 n.11 P.O. Box 220 - Asmara  
Tel. 00291 1 120160 - 120213 - 121528  
Fax 121115  
www.ambasmara.esteri.it 
ambasciata.asmara@esteri.it

ETIOPIA
Addis Abeba - Ambasciata d’Italia  
“Villa Italia” - Kebenà 
P.O. Box 1105 - Addis Abeba  
Tel. 00251 11 1235717 - 1235684 -  
1235685 - Fax 1235689  
www.ambaddisabeba.esteri.it 
ambasciata.addisabeba@esteri.it

FILIPPINE
Manila - Ambasciata d’Italia  
6th Floor, Zeta Condominium, 191 
Salcedo Street, Legaspi Village, Makati, 
Metro Manila  
Tel. 0063 2 8924531/2 
Sez. Visti: 8156527  
Fax 8171436 - Sez. Visti: 8171436  
www.ambmanila.esteri.it 
informazioni.manila@esteri.it
segreteria.manila@esteri.it

GAMBIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) Rue Alpha 
Achamiyou Tall - c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8221610 - 8220076 -  
8892636 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it
Gambia – Vice Consolato Onorario
PO BOX 2758 Sere Kunda – Bajul 
Tel. 00220 43 70727 - 94770
Fax  94770 - 43 93358
italconsul@hotmail.com

GHANA
Accra - Ambasciata d’Italia  

Jawahrlal Nehru Road - Cantonments 
Tel. 00233 21 775621/2 - Fax 777301  
www.ambaccra.esteri.it 
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it

GUINEA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076  - Fax 00221  33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it  
ambasciata.dakar@esteri.it

GUINEA BISSAU
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it

INDIA
New Delhi - Ambasciata d’Italia  
50-E, Chandra Gupta Marg Chanakyapuri 
- N.D. 110021 
Tel. 0091 11 26114355
Fax  26873889  
www.ambnewdelhi.esteri.it 
ambasciata.newdelhi@esteri.it
Calcutta - Consolato Generale  
3, Raja Santosh Road 
Calcutta 700027 
Tel. 0091 33 24792414 - 24792426
Fax 24793892  
www.conscalcutta.esteri.it 
consolatogenerale.calcutta@esteri.it
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Mumbai - Consolato Generale  
“Kanchanjunga” - 72 G. Deshmukh Marg 
(Pedder Road) - Mumbai 400 026  
Tel. 0091 22 23804071 (4 linee)
Fax 23874074 
www.consmumbai.esteri.it
consulgeneral.mumbai@esteri.it

INDONESIA
Jakarta - Ambasciata d’Italia  
Jalan Diponegoro, 45 
Tel. 0062 21 31937445 - 31937422
Fax 31937422  
www.ambjakarta.esteri.it 
ambasciata.jakarta@esteri.it

KENYA
Nairobi - Ambasciata d’Italia  
International House, Mama Ngina Street - 
P.O. Box 30107- 00100 GPO 
Tel. 00254 20 247750 - 247696
Fax 00254 20  247086 
www.ambnairobi.esteri.it  
ambasciata.nairobi@esteri.it
visti.nairobi@esteri.it 

LIBERIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 -  
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it

LIBIA
Bengasi - Consolato Generale
(non operativo)
Shara Omar Ebn El Aas, 105 
Fax 00218 61 9099806 
www.cogitabengasi.org 
cogitabengasi@yahoo.it  
Tripoli - Consolato Generale  
Shara Uahran, 1  
Tel. 00218 21 3337916 - 3333630 

Fax 3330365 
www.constripoli.esteri.it
consolatogenerale.tripoli@esteri.it
Tripoli - Ambasciata d’Italia
Shara Uahran, 1
Tel. 00218 21 3334131 - 3334132
Fax  3331673
www.ambtripoli.esteri.it
ambasciata.tripoli@esteri.it

MACEDONIA
(Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia)
Skopje - Ambasciata d’Italia  
“Villa Skaperda” - Ulica Osma Udarna 
Brigada, 22 
Tel. 00389 2 3236500 - Fax 3236505 
www.ambskopje.esteri.it 
segreteria.skopje@esteri.it

MALI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 338221610 - 338220076  
Fax 00221 338217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it 
Mali - Consolato Onorario  
Quartier de Missabougou, Corniche du 
canal, porte n. 25, B.P. 1244 - Bamako 
Tel.  00223 44380248 
Fax  00223 20794365 
www.ambdakar.esteri.it 
lorianamali@gmail.com

MAROCCO
Rabat - Ambasciata d’Italia  
2, Zankat Idriss Al Azhar, 
B.P III Quartier Hassan 
Tel. 00212 537 219 730 
Fax 00212 537   706882 
www.ambrabat.esteri.it 
ambasciata.rabat@esteri.it
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ambassade.rabat@esteri.it 
Casablanca - Consolato Generale  
21, Avenue Hassan Souktani  
Tel. 00212 522 437070 
Fax 00212 522 277139 
00212 522 223880 (Uff. Visti)  
www.conscasablanca.esteri.it  
segreteria.casablanca@esteri.it
visti.casablanca@esteri.it

MOLDOVA
Chisinau - Ambasciata d’Italia 
Via Vlaicu Pircalab, n.63 - MD 2012
Tel. 0037 322 266720 (Ufficio Visti)
Fax 0037 322 266769
amb.chisinau@esteri.it

MONTENEGRO
Pdgorica – Ambasciata d’Italia
Ulica Dzordza Vasingtona, 83
Tel. 0038 220234661 - 62 
Fax 0038 220234663
www.ambpodgorica.esteri.it
segreteria.podgorica@esteri.it

MOZAMBICO
Maputo - Ambasciata d’Italia  
Avenida Kenneth Kaunda, 387 
Tel. 00258 1 491605 - 492229 - 492227
Fax 492046   490503 
www.ambmaputo.esteri.it  
ambasciata.maputo@esteri.it

NIGER
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti)  
16, Rue de la Canebière 
01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098
Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it
Niger - Vice Consolato Onorario  
B.P. 10.388 Niamey 

Tel.  00227 20371001 - Fax  20371002 
paolo.giglio@fastwebnet.it

NIGERIA
Lagos - Consolato Generale
12, Walter Carrington Crescent Victoria 
Island - Tel. 00234 1 4627414
Fax 0039 06 23328551 - 
00234 1 2710867
www.conslagos.esteri.it 
consolato.lagos@esteri.it
Abuja - Ambasciata d’Italia  
21st Crescent, Off Constitution Avenue, 
Central Business District - Abuja 
Tel.  00234 9 4614722 - 00234 9 4614723 
Fax  4614709 
www.ambabuja.esteri.it 
ambasciata.abuja@esteri.it

PAKISTAN
Islamabad - Ambasciata d’Italia  
54, Margalla Road, F-6/3  
Tel. 0092 51 2828982 - 2829106 - 
2829229 - Fax 2829026 - Cellulare 
d’emergenza: 0092 0 3008549966  
www.ambislamabad.esteri.it  
segreteria.ambislamabad@esteri.it
Karachi - Consolato Generale  
85, Clifton - Karachi 
Tel. 0092 21 35870031 - Fax 35870134 
www.conskarachi.esteri.it 
segreteria.karachi@esteri.it

ROMANIA 
Bucarest - Ambasciata d’Italia  
Strada Henri Coanda, 9 
Tel. 004021 3052100   
Fax  004021 3120422 
www.ambbucarest.esteri.it 
ambasciata.bucarest@esteri.it
Timisoara - Consolato Generale
Str. Putna nr. 6 - 300593  
Tel.  0040 256 408630
Fax  221257 Archivio  
408668 Amm.ne
408670 Stato Civile 
408661 Uff. Comm.le  
408671 Consolare/ Visti 
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www.constimisoara.esteri.it 
consolato.timisoara@esteri.it

RUSSIA (Federazione Russa)
Mosca - Ambasciata d’Italia  
Denezhny Pereulok 5 - 119002 Mosca  
Tel. 007 495 7969691 - 2411533 - 
2411534 - Fax 007 495   2410330 
www.ambmosca.esteri.it  
embitaly.mosca@esteri.it 
Mosca - Consolato Generale  
Yakimanskaya Nabereznaya, 10 - 11 
Tel.  007 495 7969692 - 007 495 9165451 
Fax  007 495 9165453
Uff. Sociale 007 495 9165450 
www.consmosca.esteri.it 
consitaly.mosca@esteri.it
San Pietroburgo - Consolato Generale  
Tetralnaya Ploshad, 10 190068  
Tel. 007 812 3123217 - 007 812 3123106 
Fax 007 812 571 51 50 
www.conssanpietroburgo.esteri.it 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
archivio.sanpietroburgo@esteri.it

SENEGAL
Dakar - Ambasciata d’Italia 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348 
Tel. 00221 338892636
Fax 00221 338217580 
www.ambdakar.esteri.it
ambasciata.dakar@esteri.it

SERBIA
Belgrado - Ambasciata d’Italia
Bircaninova Ulica, 11
Tel. 00381 11 3066100   
Fax 3249413
www.ambbelgrado.esteri.it
segreteria.belgrado@esteri.it

SLOVENIA 
Lubiana - Ambasciata d’Italia 
Snezniska Ulica 8 - 1000 Ljubljana 
Tel.  00386 1 4262194 - Fax 4253302
www.amblubiana.esteri.it 
archivio.lubiana@esteri.it

Capodistria (Istria)  - Consolato generale 
Belvedere 2 - 6000
Tel. 00386 5 6273749   
Fax 00386 5 6273746 
www.conscapodistria.esteri.it 
consgen.capodistria@esteri.it

SRI LANKA
Colombo - Ambasciata d’Italia  
55, Jawatta Road - Colombo 5 
Tel. 0094 11 2588388 - 2508418  
Fax 2588622 - 2596344 
www.ambcolombo.esteri.it  
ambasciata.colombo@esteri.it

SUDAFRICA
Pretoria - Ambasciata d’Italia  
796 George Avenue, 0083 Arcadia (Canc. 
Dipl. anche a Cape Town da Gen a Giu 
circa: 2 Grey’s Pass - Gardens - 8001) 
Tel. 0027 12 4230000 - Fax 4305547
(Canc.Dipl. Cape Town 002721-4245559)  
www.ambpretoria.esteri.it  
segreteria.pretoria@esteri.it 
Johannesburg - Consolato Generale  
37, 1st Avenue - Corner 2nd Street - 
Houghton Estate, 2196 Houhton P.O. 
BOX 46306 Orange Grove 2119 
Tel. 0027 11 7281392 - 1393 
Fax  7283834
Cellulare di emergenza: 
0027 82854 4725 
info.johannesburg@esteri.it 
www.consjohannesburg@esteri.it
Capetown - Consolato
2 Grey’s Pass, GARDENS  
8001 Cape Town
Tel. 0027 21 4873900 
Fax  0027 21 4240146 
www.conscapetown.esteri.it 
segreteria.capetown@esteri.it
Durban - Consolato  
14th floor, Embassy Building, 199 Smith 
Street, Durban 4001 
Tel. 0027 31 3684388 - 3684398
Fax 0027 31 3684504 
www.consdurban.esteri.it 
condurb.mail@esteri.it
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SUDAN
Khartoum - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 793 - Street 39 - Khartoum 2 
Tel. 00249 1 83471615 - 83471616 - 
83471617 - Fax 83471217
Cellulare di emergenza: 
00249 9 12306050
www.ambkhartoum.esteri.it  
ambasciata.khartoum@esteri.it

TOGO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Accra (Ghana) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Jawahrlal Nehru Road  
Tel. 0023321 775621-2
Fax 0023321 777301  
www.ambaccra.esteri.it  
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it
Togo – Consolato Generale Onorario
9, Rue Atakora - Cité SITO 
B.P. 1643 Lomé
Tel. 0022 8 2610677 
Fax  2610685 
consit@ids.tg

TUNISIA
Tunisi - Ambasciata d’Italia  
3, Rue de Russie - 1002 Tunisi 
Tel. 00216 71321811 - Fax 71324155 
www.ambtunisi.esteri.it  
ambitalia.tunisi@esteri.it    

UCRAINA
Kiev - Ambasciata d’Italia  
Vulitsa Yaroslaviv Val, 32-B 01901 Kiev  
Tel. 0038 044 2303100/1/2 - Fax 2303103 
www.ambkiev.esteri.it  
ambasciata.kiev@esteri.it
visaital.kiev@utel.net.ua (Ufficio Visti) 

VIETNAM
Hanoi - Ambasciata d’Italia  
9, Le Phung Hieu Street  

Tel. 0084 4 38256256/246 (r.a.)
Fax 38267602  
www.ambhanoi.esteri.it  
ambasciata.hanoi@esteri.it

ZAMBIA
Lusaka - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 50497 Diplomatic Triangle, 
Embassy Park - Plot n. 5211  
Tel. 00260 21 1 250781 - 250755
Fax 254929 - 250783  
www.amblusaka.esteri.it 
ambasciata.lusaka@esteri.it

ASSOCIAÇÕES

African Woman Heritage
Via Don G. Tognana, 73/A - Arcade (TV)
Tel. e Fax  0422 874150
afriworitage@yahoo.it
Attività: promozione della cultura della 
solidarietà tra le donne immigrate.

Al Maghribia – Associazione Culturale
Via Conti Agosti, 347 
Mareno di Piave (TV)
Attività: promozione culturale ed 
integrazione della comunità marocchina 
nel tessuto sociale italiano.

Associazione Akwaba Costa d’Avorio
Via Roma 50, loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: solidarietà ai connazionali e 
promozione della cultura ivoriana.

Associazione Al Mouhajir
Via Lugo di Romagna 67/7 
Nervesa della Battaglia (TV)
robyid89@hotmail.it
Attività: collaborazione ad iniziative 
interculturali.

Associazione Amici Guinea Bissau
Via Comisso, 7/5 - Santa Lucia di Piave (TV)
clecarlos@live.it
Attività: sostegno ai connazionali.
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Associazione Ande Dieuf 
Via G. Badini 15 - Zenson di Piave (TV)
Tel. 0421 344593  
cheicolo@hotmail.com
Attività: promozione di progetti di 
solidarietà e di educazione all’intercultura.

Associazione A.U.S.E.R. 
Cittadini del Mondo 
Via Dandolo, 2/d - Treviso
giancarlo.cavallin@cgiltreviso.it
Attività:progetti di assistenza rivolti 
ad anziani ed immigrati e iniziative di 
solidarietà.

Associazione Basco
Viale Italia, 10 - Conegliano (TV)
smofshor@libero.it
Attività: promozione della cultura 
bengalese, scuola di lingua bengali per 
bambini, sostegno ai connazionali.

Associazione Carthage
Via Castello, 2 - Tarzo (TV)
hatem.71@hotmail.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
tunisino, organizzazione di feste 
tradizionali e corsi di lingua araba per 
bambini.

Associazione Camerunesi in Veneto
C.A.M.A.V. 
Via XXV Aprile, 6 Int.15 
Moriago della Battaglia (TV)
donatusjunga@libero.it
Attività: accompagnamento sociale nella 
ricerca di lavoro e di alloggio.

Associazione Club Marocain 99
Via Terraglio, 6/F - Treviso
hilal@libero.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
marocchino, promozione dell’integrazione 
attraverso incontri, dibattiti, feste e 
progetti educativi.

Associazione Comunità Islamica di 
Pace Onlus
Via Vittorio Veneto 14 - Resana (TV)
Tel. 0423 715585

ass_islamica.resana@yahoo.com

Associazione Culturale Islamica di 
Treviso Onlus
Via Volta, 40 - Villorba (TV)
- sede amministrativa
Via s. Bona nuova, 115 - Treviso 
- sede operativa
centroditreviso@libero.it

Associazione Culturale tra Italiani e 
Stranieri - A.C.I.S.
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
massimothiam@yahoo.fr
Attività: promozione dell’integrazione dei 
cittadini stranieri attraverso progetti e 
iniziative culturali.

Associazione Culturale dei Senegalesi 
di Casamance - Djamoral
Via Carso, 19 - Vittorio Veneto (TV)
Attività: sostegno ai connazionali, iniziative 
per far conoscere la cultura diola.

Associazione Culturale Senegalesi in 
Italia - A.C.I.S.
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. e Fax  0422 210914
info@acsionlus.it 
www.acsionlus.it
Attività: diffusione del patrimonio culturale 
senegalese, assistenza ai connazionali e 
gestione di progetti di cooperazione allo 
sviluppo e di iniziative sulla migrazione di 
ritorno.

Associazione Culturale 
Romena Terra Nova
Via Ca’ Giustiniani ,1/A - Asolo (TV)
fofuca@libero.it
Attività: divulgazione delle tradizioni, 
insegnamento della lingua rumena e 
integrazione culturale.

Associazione Dan de Man
Via XX Settembre, 15 - 
Loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: raccolta fondi a favore di progetti 
a sostegno dell’infanzia in Africa.
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Associazione dei Cittadini Guineani
Via Battisti ,4
loc. Frescada - Preganziol (TV)
falilou04@yahoo.it
Attività: solidarietà ai connazionali, 
progetti di integrazione socio-culturale.

Associazione delle Comunità 
Ochasi in Italia
Via XIII Martiri, 74 
San Donà di Piave (VE)
Attività: sostegno della comunità Ochasi in 
Italia e organizzazione di incontri per i soci.

Associazione Donne Africane Benkadi
Via XX Settembre, 15 
Carità di Villorba (TV)
benkadi.sara@libero.it
Attività: iniziative culturali per far 
conoscere il patrimonio artistico-
tradizionale dell’Africa sub sahariana.

Associazione Donne Senegalesi
“Ligguey djem kanam”
Via Carlo Rosselli,15 - Conegliano (TV)
Attività: iniziative a sostegno della 
famiglia e dell’inserimento scolastico 
dei minori, progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Senegal.

Associazione Femminile e per l’Infanzia
- A.F.I.N. 
Via Conti Agosti, 255 - Mareno di Piave (TV)
associazioneafin@libero.it
Attività: incontri multietnici di donne 
immigrate, gestione sportelli informativi 
spazio donna, promozione di eventi 
culturali, assistenza.

Association des Femmes Ivoriennes a 
Treviso e Provincia  - A.F.I.T.P.
Via Vittorio Veneto, 6/1 
Dosson di Casier (TV)
dahomali@yahoo.it
Attività: iniziative culturali per promuovere 
l’inserimento della donna ivoriana nel 
territorio provinciale, progetti per la 
seconda generazione.

Associazione Fratelli Immigrati - A.F.I.
Via Indipendenza, 18 
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 897925
fratelliimmigratisbc@libero.it
adjevifoyema@libero.it
Attività: tutela e promozione dell’identità 
culturale delle diverse nazionalità presenti 
nel Comune di San Biagio di Callalta.

Associazione dei Fratelli Senegalesi 
Uniti del Veneto - JAPOO
Via Borgo Trento, 33 
 Camposanpiero (PD)
japoo.senegalesi@libero.it
Attività: integrazione della comunità 
senegalese nel contesto socio-culturale 
del territorio, sensibilizzazione sulle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Associazione Garango - A.G.D. 
Via Molino, 17 - Vedelago (TV)
Tel. 0422 419590  
Attività: promozione della cultura  del 
Burkina Faso con feste e concerti di 
musica tradizionale, organizzazione 
di incontri e dibattiti sui temi 
dell’immigrazione.

Associazione I CARE onlus
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel e Fax 0422 435622  
info@icaretreviso.org
www.icaretreviso.org
Attività: formazione e divulgazione delle 
tematiche riguardanti la cooperazione allo 
sviluppo e gestione di progetti.

Associazione Igbo Union Nigeria 
Veneto - Friuli
Via Roma, 1- Codognè (TV)
Fax 0438 480306 
Attività: sostegno ai connazionali, 
promozione dell’identità culturale 
nigeriana e del dialogo tra le comunità 
straniere.
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Associazione Il Cammino
Via D’Annunzio, 11 
San Biagio di Callalta (TV)
Attività: organizzazione di incontri formativi.

Associazione Iliria
Via Conti Agosti, 255 
Mareno di Piave (TV)
tatta64@libero.it
Attività: promozione della cultura 
albanese.

Associazione Italia – Cina
Via Villa, 44 - Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 472217
Attività: doposcuola per bambini, 
sostegno ai connazionali, assistenza per 
pratiche burocratiche, manifestazioni 
folcloristiche.

Associazione Ivoriani di Treviso e 
Provincia - A.I.T.P. 
Via Albona, 22 - Treviso
jacob.wandji@libero.it
Attività: sostegno ai connazionali, progetti 
di cooperazione allo sviluppo.

Associazione Latinoamericana
Via Calducci, 37 - Vittorio Veneto (TV)
alfrednes57@hotmail.it
Attività: promozione di eventi, progetti di 
cooperazione allo sviluppo, assistenza ai 
connazionali.

Associazione Maliana delle Tre Venezie
Via Matera, 4 - Padova (PD)
ahmadou_galadjo@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali, parte-
cipazione ad iniziative per far conoscere il 
patrimonio artistico-tradizionale del Mali e 
promuovere l’integrazione socio-culturale 
degli immigrati.

Associazione Mecuda
Via Cadore 2/12 - Ponte della Priula (TV)
tmchingo17@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali 
camerunensi e promozione del patrimonio 
tradizionale.

Associazione Mondo Insieme
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
mondo_insieme@libero.it
Attività: progetti di mediazione linguistico-
culturale, assistenza per pratiche 
burocratiche, corsi di italiano.

Associazione Multietnica
dei Nuovi Cittadini
c/o Casa Comunità L. Martin
Via Gasparinetti, 4
Ponte di Piave (TV)
Tel. e Fax 0422/858164
associazionemultietnica@gmail.com
Attività: iniziative interculturali, corsi di 
italiano, prima informazione e assistenza 
pratiche burocratiche.
Sportello Immigrati presso la sede:
lun. e giov.  17:00 – 19:00.

Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere
A.N.O.L.F.
- Sede di Treviso
 Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 585811
 Orari: lun.16.00 - 18.00
 segreteria@anolftreviso.it
- Sede di Conegliano 
  Via Cadore, 16 
 Tel. 0438 361811
 Orari: mart. 9.30 -12.30,
 ven. 16.00 - 18.00 
- Sede di Montebelluna 
 P.zza Jean Monnet, 22
 Tel. 0423 600661
 Orari: merc.  9.00 - 12.30
- Sede di Oderzo
 Via Mazzini, 7
 Tel. 0422 815001
 Orari:  merc. 16.00-18.30 (bisettimanale)
Attività: informazione, formazione e 
supporto rivolto alle associazioni del 
territorio, consulenza ai cittadini stranieri 
per la predisposizione di pratiche 
amministrative attraverso sportello 
informativo, organizzazione di incontri e 
dibattiti sul tema dell’immigrazione.
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Associazione Ritmi e Danze dal Mondo
Via Agnolotti, 3
Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422 776134
www.ritmiedanzedalmondo.it
info@ritmiedanzedalmondo.it
Attività: promozione e organizzazione di 
iniziative multiculturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio.

Associazione dei Senegalesi per 
il Sostegno all’Integrazione e al 
Reinserimento - A.S.S.I.RE - TV
Via Zenson di Piave, 4/a - Treviso
Tel. 0422 600725   
assirtv@hotmail.it
Attività: diffusione della cultura 
senegalese e progetti di integrazione dei 
cittadini stranieri.

Associazione Senza Frontiere
Via Pasubio, 2/3 - Montebelluna (TV)
riahi.louennous@virgilio.it
Attività: progetti per l’integrazione 
dei cittadini marocchini, aiuto per la 
predisposizione di pratiche amministrative 
e attività di doposcuola per  bambini.

Associazione Socio - Culturale 
Romeno Moldava Treviso 
Piazza Pistoia 8 - Treviso 
fiorentina.r@libero.it 
Attività: solidarietà sociale, sostegno 
ed assistenza ai connazionali , rapporti 
con la madre patria, promozione della 
conoscenza della lingua e della cultura 
romeno-moldava.

Associazione Solidarietà a Colori
Via Malcana, 38 - Zero Branco (TV)
lopamudra@libero.it
Attività: integrazione sociale delle donne 
immigrate nel territorio, promozione 
di attività multiculturali, artistiche e 
artigianali.

Associazione Togolese di Treviso e 
Provincia - A.T.T.P. 
Via  Ragusa, 4 - Treviso

assoattp@libero.it
Attività: integrazione dei cittadini togolesi 
nel territorio e collaborazione a progetti 
per lo sviluppo in Togo.

Associazione Ucraina Più
Via Cappuccina, 70
30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8010424
ucrainapiu@libero.it
- Sezione di Conegliano (TV)
   sezioneconegliano@yahoo.it
Attività: promozione della cultura 
ucraina, integrazione sociale e 
supporto informativo per i connazionali, 
collaborazione con gli enti pubblici, 
progetti umanitari per l’infanzia.

Bangladesh Association Treviso
Via Gasparinetti 10/5 – Treviso
bangladesh_associazionetv@ymail.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
iniziative interculturali.

Bati Bangladesh
Via Monchera, 58 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 801887
Attività: aiuto pratico ai bengalesi che 
vivono in Italia e promozione della 
cultura bangla nel territorio con iniziative 
culturali (musica, danze, arte culinaria, 
artigianato).

Centro Culturale Towanda
Via Puccini, 5/a - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 720337
Attività: organizzazione di incontri 
culturali, musicali e sportivi.

Comunità di Solidarietà Ghanese 
Via Ramoscello, 21 
 Santa Lucia di Piave  (TV)
Tel. 0438 701740  
rissqua@yahoo.com
Attività: sostegno ai cittadini ghanesi 
in Italia ed in Ghana, collabora 
nell’organizzazione di manifestazioni 
multiculturali.
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Comunità Filippina di Treviso
V.lo della Serenissima, 2 - Ponzano V.to (TV)
sethtv@yahoo.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
disbrigo pratiche amministrative, 
organizzazione di manifestazioni culturali 
e sportive, promozione della cultura e del 
patrimonio tradizionale.

Comunità Pachamama
Via Feltrino, 39 - Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 638246
Attività: sostegno ai connazionali nel 
territorio ed in Bolivia.

Coordinamento Cittadinanza Attiva 
della Marca
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. 0422 210914
cittadinanza-attiva@libero.it
Attività: coordinamento e promozione 
delle associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione, elaborazione e 
gestione di progetti di integrazione 
interculturale e di cooperazione allo 
sviluppo.

Fondazione Migrantes
Ufficio Pastorale Migrazioni
C/o Casa Toniolo
Via Longhin, 7 - Treviso
Tel. 0422 576840-39
past.migranti@diocesitv.it
Orari: mart. e ven. 9.30-11.30
Attività: pastorale per i migranti.

Friends of Kerala in Veneto
Via Monte Tomba, 19 
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562036
Attvità: sostegno ai connazionali indiani, 
promozione di iniziative interculturali.

Trevisani nel Mondo
Via Gambizza, 9 - Treviso
Tel. 0422 579428 - Fax 0422 547874
info@trevisaninelmondo.it
www.trevisaninelmondo.it

Attività: sostegno ai trevigiani oriundi 
emigrati di ritorno e ai loro discendenti.

Unione di Associazioni Burkinabè della 
Provincia di Treviso - U.A.B.T. 
Via Cacciatori del Sile, 23/B - Treviso
ass.burkinabè@yahoo.it
Attività: promozione di iniziative 
culturali e di informazione per favorire 
il coordinamento delle associazioni dei 
burkinabè del territorio e progetti di 
solidarietà anche nel Paese d’origine.

Union des Ivoiriens de Treviso et 
Provinces - U.I.T.P.
Via Puglie, 13 - Treviso
Tel. e Fax 0422 210492
Attività: promozione della cultura 
ivoriana per favorire l’inserimento socio 
economico dei cittadini stranieri.

Veneti nel Mondo onlus
Via Brigata Orobica, 9 int. 1 
Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444 611699 - Fax  0444 413280
www.venetinelmondo-onlus.org
segreteria@venetinelmondo-onlus.org
presidenza@venetinelmondo-onlus.org
Attività: aiuto ed assistenza ai cittadini 
veneti residenti all’estero e agli emigrati di 
ritorno in Italia.

Yarakh Solidarieté Internazionale
Via Roma, 333/3 - Fontanelle (TV)
Tel. 0422 749541
kabou@libero.it
Attività: progetti di solidarietà in Senegal.
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ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO

BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO

CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO

CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO

FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO

MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO

RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO

RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV 31020 CASTELFRANCO VENETO

VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO

CODOGNE’ TV 31013 CONEGLIANO

CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO

GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO

GODEGA DI SANT’URBANO TV 31010 CONEGLIANO

MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO

ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO

SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO

SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO

SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO

SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO

SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO

MUNICÍPIO CENTRO DE EMPREGO
COMPETENTE
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MUNICÍPIO CENTRO DE EMPREGO
COMPETENTE

VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO

CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA

CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA

CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA

GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

MASER TV 31010 MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA

NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA

PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA

SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA

TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA

VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA

VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA

VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

CESSALTO TV 31040 ODERZO

CHIARANO TV 31040 ODERZO

CIMADOLMO TV 31010 ODERZO

FONTANELLE TV 31043 ODERZO

GORGO AL MONTICANO TV 31040 ODERZO

MANSUE’ TV 31040 ODERZO

MEDUNA DI LIVENZA TV 31040 ODERZO

MOTTA DI LIVENZA TV 31045 ODERZO

ODERZO TV 31046 ODERZO

ORMELLE TV 31010 ODERZO

PONTE DI PIAVE TV 31047 ODERZO

PORTOBUFFOLE’ TV 31019 ODERZO

SALGAREDA TV 31040 ODERZO

SAN POLO DI PIAVE TV 31020 ODERZO
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CISON DI VALMARINO TV 31030 PIEVE DI SOLIGO

FARRA DI SOLIGO TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

FOLLINA TV 31051 PIEVE DI SOLIGO

MIANE TV 31050 PIEVE DI SOLIGO

MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

PIEVE DI SOLIGO TV 31053 PIEVE DI SOLIGO

REFRONTOLO TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

ARCADE TV 31030 TREVISO

BREDA DI PIAVE TV 31030 TREVISO

CARBONERA TV 31030 TREVISO

CASALE SUL SILE TV 31032 TREVISO

CASIER TV 31030 TREVISO

ISTRANA TV 31036 TREVISO

MASERADA SUL PIAVE TV 31052 TREVISO

SILEA TV 31057 TREVISO

MOGLIANO VENETO TV 31021 TREVISO

MONASTIER DI TREVISO TV 31050 TREVISO

MORGANO TV 31050 TREVISO

PAESE TV 31038 TREVISO

PONZANO VENETO TV 31050 TREVISO

POVEGLIANO TV 31050 TREVISO

PREGANZIOL TV 31022 TREVISO

QUINTO DI TREVISO TV 31055 TREVISO

RONCADE TV 31056 TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 31048 TREVISO

SPRESIANO TV 31027 TREVISO

MUNICÍPIO CENTRO DE EMPREGO
COMPETENTE

Apêndice 2 - Centros de emprego
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TREVISO TV 31100 TREVISO

VILLORBA TV 31050 TREVISO

ZENSON DI PIAVE TV 31050 TREVISO

ZERO BRANCO TV 31059 TREVISO

CAPPELLA MAGGIORE TV 31012 VITTORIO VENETO

COLLE UMBERTO TV 31014 VITTORIO VENETO

CORDIGNANO TV 31016 VITTORIO VENETO

FREGONA TV 31010 VITTORIO VENETO

REVINE TV 31020 VITTORIO VENETO

REVINE LAGO TV 31020 VITTORIO VENETO

SARMEDE TV 31026 VITTORIO VENETO

TARZO TV 31020 VITTORIO VENETO

VITTORIO VENETO TV 31029 VITTORIO VENETO

Apêndice 2 - Centros de emprego
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Guia on-line
regulamentação estrangeiros
(Projeto rede imigração Província de Treviso)  

Apresentamos aqui uma iniciativa interessante promovida pela Província 
de Treviso: trata-se de um Guia on-line sobre a regulamentação em 
matéria de imigração e condição dos estrangeiros que analisa os 
principais institutos da disciplina e mostra a legislação em detalhe e 
os formulários de referência.
O Guia on-line é um instrumento de fácil consulta. É dividido em 19 itens 
e trata as temáticas mais atuais da regulamentação sobre a imigração, 
permitindo a auto-formação contínua dos operadores do setor mediante 
a análise das questões mais habituais expostas com a técnica de 
aprendizagem visual pergunta/resposta. Os 19 itens desenvolvem os 
principais institutos da condição jurídica do estrangeiro, mas aprofundam 
também a aplicação prática da disciplina em nível local. Por outro lado, o 
Guia é a expressão de um trabalho de rede institucional promovido pela 
Província de Treviso, envolvendo as Administrações do território com 
competências relevantes em matéria de imigração (Prefeitura, Chefatura 
da Polícia, Direção Geral do Trabalho, Municípios), colaborando para 
uma melhor realização desta iniciativa.

Os 19 itens sobre os quais se articula o Guia on-line são:
1. vistos de entrada no território do Estado;
2. residência do cidadão estrangeiro;
3. medidas de expulsão;
4. programação das entradas por motivos de trabalho;
5. entrada para trabalho assalariado (também temporário);
6. entrada mediante títulos de prevalência (art.23 T.U.);
7. entrada para trabalho autônomo;
8. entrada para trabalho em casos particulares (art.27 T.U.);
9. a condição do trabalhador estrangeiro;
10. a condição do trabalhador comunitário e neocomunitário;
11. reagrupamento familiar;
12. a condição do menor estrangeiro;
13. direito ao ensino;
14. assistência sanitária;
15. cidadania;
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16. asilo político e proteção humanitária; 
17. o estrangeiro e o código da estrada;
18. fontes normativas;
19. formulários.

Mediante os respectivos links, a partir de cada item é possível ter acesso 
de forma rápida:
• à regulamentação de referência, dividida por matéria seguindo a 

hierarquia das fontes (Constituição e Tratados Internacionais, Fontes 
Comunitárias, Texto Único sobre a imigração e fontes legislativas 
relacionadas, Regras de atuação, Decretos e Circulares Ministeriais);

• aos formulários fornecidos pelas administrações centrais e locais 
que têm competências específicas em matéria de imigração;

• aos percursos regulamentares que sintetizam e ilustram as fases 
dos principais procedimentos administrativos. 

Atualmente existem mais de mil documentos on-line à disposição dos 
utilizadores, podendo ser descarregados de forma rápida.
Este instrumento permitirá aos operadores públicos e privados que 
atuam no âmbito da imigração uma constante atualização sobre uma 
matéria em contínua evolução e também um bom conhecimento das 
práticas de aplicação da disciplina a nível local, dando resposta às 
questões provenientes dos cidadãos, das empresas, das entidades, 
das instituições e das associações do território provincial. 

A iniciativa localiza-se no âmbito do projeto em favor da imigração, 
financiada pela Região do Vêneto e promovida pela Vereação das Políticas 
Sociais e de Imigração da Província de Treviso, recentemente selecionada 
como exemplo de “boa prática” pelo Ministério da Administração Pública 
e a Inovação no âmbito do Concorso Qualità P.A.

O Guia on-line foi pensado e realizado pelo Departamento de Estrangeiros 
do Setor de Políticas Sociais, Políticas do Trabalho e da Formação 
Profissional da Província de Treviso. Para se cadastrar e utilizar o Guia, 
basta entrar no site www.trevisolavora.org, clicar no botão correspondente 
e preencher a ficha de credenciamento.
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Para qualquer informação relativa à utilização
do Guia on-line entre em contato com
Departamento de Estrangeiros da Província de Treviso nos horários de 
serviço seguintes:
Segunda a sexta-feira 8.30 -12.30
Quarta-feira 15.00 -17.00
Tel. 0422 656425-15 - Fax 0422 656446
e-mail: servizistranieri@trevisolavora.it
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