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Bem-vindo (a)
Você faz parte da Turma 7 do

Na hora do nosso encontro:

Confira se estará me escutando
Nos 30 minutos finais irei tirar as
dúvidas de vocês 
Essa reunião será gravada e
disponibilizada no grupo 
Vocês terão até quarta para entrar
no grupo e até sexta para baixar
os materiais 
Não envie esse material para
quem não está participando
Se quiser, use esse material como
apoio



Qual quantia levar para a Itália
(cidadania, aluguel, manutenção) PLANEJAMENTO!

Dinheiro em espécie ou dinheiro em conta?

Quanto e como
levar dinheiro



Processo de cidadania

Alugar casa

Manutenção até conseguir trabalho

Reserva inicial



Não existe um limite de valor, mas acima de 10 mil euros 
 (por pessoa) você declara: Declaração eletrônica de bens

de viajantes

Dinheiro em espécie, cartões pré-pagos, cartão de crédito e
débito (IOF 6,38%), abrir conta no exterior

Faça a troca em casas de câmbios autorizadas, troque em
várias vezes para garantir o câmbio médio

Como levar

Para fazer transferências online, use a Wise: deixe uma conta
aberta no Brasil, abra uma na Itália e faça a remessa



Seguro viagem e passagem de retorno
Cnh (PID e tradução)
Documentos estudantis (histórico e
declaração de valor)
Médico (cartão de vacina, laudo médico)
Procuração
Cartão de Vacina/COVID

Documentos fora
cidadania italiana
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Quando Vir
Quem fará cidadania e quem já é cidadão Mês De Agosto

Ferragosto (férias italianas)

Verão
Vagas de trabalho no verão

Setembro (ano letivo)

Matrículas no início do ano

Não é cidadão?
Inverno ou primavera



Declaração de presença (em até 8 dias)
Codice fiscale (Agenzia delle Entrate)
Residência (Contrato registrado + Anagrafe)
Identidade (Passaporte, Codice fiscale)
Tessera sanitaria (Identidade, codice, ASL)
Passaporte italiano (€116, Online, Foto e ID)

Emitir Documentos
Iniciais



Cidadania italiana
Como dar entrada no processo de cidadania

Cessione di
Fabbricato

Contrato de Aluguel
Comodato uso gratuito

Declaração de
Presença

Codice Fiscale

Residência Entrega dos
documentos

Não renúncia
NR

Assinatura e 
Transcrição



Agendamento: tem que marcar data?

Tempo do processo: existe regras específicas?

Exigências e Aluguel na cidade

Itens importantes
para analisar ao

escolher o comune

Documentos

Aprenda sobre o processo (parte burocrática)



Permesso Di Attesa
Fazer nos correios antes do prazo de 90 dias, depois ir à Questura finalizar
Cópia passaporte, documentos, levar 4 fotos, papel de comprovação da
cidadania (€116,46)
Você não fica ilegal durante esse período e você não pode trabalhar.
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Permesso/Carta di
Soggiorno e Naturalização
por Matrimônio

Diferenças e regras

Consultar as regras da
Questura da cidade de

residência

Kit Giallo Ou Não

Documentos do cônjuge
italiano, e seus

documentos pessoais
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Permesso/Carta di
Soggiorno e Naturalização
por Matrimônio

Diferenças e regras

Comprovação de renda:
Carta ou Permesso

Duração: 2 ou 5 anos

Prazo entre 2 e 6 meses
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Naturalização por
Matrimônio

No Brasil

Casados antes de 27 de abril de 1983:
automático. Se o cônjuge tem passaporte,

faz tudo por correio, se não, agenda uma
data e leva certidão de nascimento

traduzida e apostilada, formulário e 300
euros

Casados após 27 de abril de 1983: 3 anos
de casados, nível B1, trâmite cadastro no
portal do Ministero dell’Interno italiano.

Preenche tudo, o Consulado analisa,
convoca para entrega dos docs, emite

após uns 2 anos e chama para juramento.
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Naturalização por
Matrimônio

Na Itália

O custo é de 250 euros, se faz quando
uma pessoa é residente há 2 anos,

comprova nível B1. Faz a solicatação online,
envia os documentos e aguarda a chamada

para o juramento. Tem que residir todo o
período na Itália, leva até 2 anos.



Caução

Aluguel adiantado

Entre 6 meses a 1 ano

Alugar uma casa:
como e quanto custa

Privado ou imobiliária (Immobiliare.it)
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3 + 2 CONCORDATO

2 + 2

4 + 4 LIBERO

Transitorio e Cedolare secca

Tipos de
contrato



Tipos de imóveis
Como são as casas italianas

Quadrilocale

Nomenclaturas

Locale

Monolocale

Bilocale

Trilocale
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Eficácia energética

Aquecimento, caldaia

Residência

Mobília

Veja na hora 
de alugar

Condomínio

Regras da locação

Localização

Quarto ou toda a casa



€ 700€ 500

Preços De Aluguéis
Valor Médio



Número de habitantes

Clima

Qualidade de vida

Oportunidades: qual seu perfil

Escolher a cidade: o que
levar em consideração

na hora da escolha



Norte
Veneto, Lombardia e Piemonte

Centro
Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Lazio

Principais regiões e
suas características



Bologna (Modena, Imola, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e outras
menores ao arredor);
Verona (cidades menores ao arredor), Mantova, Vicenza, Padova.

Algumas cidades que
sugiro para morar

Milão e diversas cidades ao arredor (Rho, Bollate, Sesto San Giovanni,
Monza, Vigevano, Saronno, Busto Arsizio);
Novara, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Crema;
Torino (Moncalieri, Chieri, Chivasso, Alba, Ivrea, Grugliasco, Rivoli, Asti.
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Trabalho na Itália
Como conseguir o primeiro trabalho

Agências De Trabalho:
Adecco, GiGroup,

Randstad, Manpower

Nível de Idioma, cidade,
quem indica e área de

atuação (cursos)

Currículo e LinkedIn:
quando se candidatar

Principais vagas e sites:
Infojobs, Indeed, Subito, 

TrovoLavoro, Monster



Tempo determinato

Tempo indeterminato

Tempo parziale (part-time)

Tipos de contrato
de trabalho

Apprendistato
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Salários

Valor médio entre 1100 a 1500 líquido

Até 15 mil euros anuais
-23% de detração

Até 28 mil euros anuais
-27% de detração

 Até 35 mil euros anuais
-38% de detração

Como calcular?

35.000 (por ano) - 38% (imposto)
= 21.700

21.700 (por ano) ÷ 14 (12 meses + 13º e 14º)
= 1.550 (líquido por mês)



Cursos
profissionalizantes

Profissão regulamentada
e não regulamentada

Validar ou não o diploma
Como atuar na área



Validar para atuar na
área trâmite

Ministério
competente

Validação profissional
Documentos pessoais
Diploma
Certificado com elenco das disciplinas e
provas realizadas
Cópia da habilitação da sua profissão
Comprovação da não existência de
impedimentos da sua profissão no Brasil
Declaração de valor
Descrição dos trabalhos profissionais já
desenvolvidos

Validar para estudos
trâmite universidade

Validação acadêmica
Anos de estudo ensino fundamental e
médio (11 ou 12 anos?)
Documentos pessoais
Declaração de valor
Cimea: emitir certificação na Itália



Escola
Idade e tipos de escola

Scuola secondaria
11 aos 14 anos

Scuole superiori
14 anos em frente

Só é obrigatório a
partir dos 6 anos

Asilo Nido
0 a 3 anos

Scuola primaria
6 aos 11 anos

Scuola dell'Infanzia
3 a 6 anos
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Scuole Superiori: término do ensino
médio, pode ser Liceo, Instituto

Técnico ou profissionalizante

Exame final: esame di stato ou esame
di maturità, conclusão dos estudos,

várias provas escritas e oral

Orientação da escola: em qual série
entrar, aulas de italiano

Site útil: Scuola in chiaro e Miur

Como funciona
Asilo nido: paga e gratuito, horário

manhã ou final do dia

Scuola primaria: inscrição online, meio
período ou período integral, início do

ensino fundamental

Scuola secondaria: scuola secondaria
di primo grado, início ensino médio,

matrículas feitas em janeiro

Scuola dell'infanzia: jardim da infância,
gratuito, parcial ou integral



12 anos de estudo
Declaração de valor

Faculdade e bolsa de estudo
Site Universitaly
Validação de estudo

Universidade



Alimentação

Gás

Energia

Água

Custo de vida
O que se gasta além do aluguel 

Taxas de lixo, tv, transporte, carro, farmácia etc.



Pessoa sozinha: entre 700 a 1000

Um casal: entre 1000 e 1500

Uma família de 4 pessoas: entre 1300 e 1800

Custo de vida
O que se gasta além do aluguel 

Depende da cidade e do estilo de vida



Poste italiane

ASL

Questura

CAF e CGIL

Órgãos e sites
úteis no dia a dia

Agenzia delle Entrate

Ufficio Anagrafe



Camere di Commercio

MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Questura Polizia di Stato

Universitaly

INPS

Scuola in Chiaro

Órgãos e sites
úteis no dia a dia
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Abrir conta em
banco
Como funciona e quais são os melhores

Você terá duas opções:
bancos físicos e os

bancos digitais

Para abrir conta na Itália
é preciso morar e ter

residência aqui

Além de residência,
documentos necessários:

codice fiscale, ID e
tessera sanitaria

A maioria das contas tem
baixos custos de

manutenção e a abertura
é gratuita.



Unicredit

Crédite Agricole Italia

Banco Bpm

Poste italiane

Em quais bancos
físicos abrir conta

Intesa San Paolo

Bnl Bnp Paribas



Che Banca!

Illimity Bank

Revolut

Webank

Em quais bancos
digitais abrir conta

N26

Hype



Declaração de renda
A declaração de impostos é um documento fiscal e contabilístico que serve para
transmitir às autoridades fiscais a situação dos seus rendimentos e refere-se aos
rendimentos recebidos no ano anterior. É obrigatório para todos os que residem
para efeitos fiscais na Itália ou que, durante pelo menos 183/184 dias do ano civil,
estejam inscritos no registo da população residente ou tenham o seu domicílio ou
residência na Itália. Quem ganha menos de 3 mil por ano não precisa declarar.



Dichiarazione 730

Certificazione Unica (CU/Modello Unico)

Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico PF)

Dichiarazione IVA.

Quais os tipos
de declaração

Procure um CAF para orientação gratuita!



Certificazione Unica
(CU)

É dirigida a funcionários e aposentados,
entregue pelo empregador (para empre-
gados) ou pelo INPS (para aposentados).

Além disso, através da CU, também devem
ser declarados alguns tipos de rendimentos
do trabalho autônomo, comissões e ren-
dimentos de diferentes tipos, bem como as
taxas decorrentes de contratos de aluguel de
curto prazo.

Ela é importante para efeitos da declaração
de imposto 730 pré-preenchida, uma vez que
fornece à Agência Fiscal todos os dados a
incluir no formulário pré-preenchido.

Modello 730
Aposentados ou trabalhadores
dependentes
Trabalhadores em cassa integrazione e
mobilidade
Membros de cooperativas de produção e
trabalho, serviço, agricultura e primeiro
processamento de produtos agrícolas
Padres da Igreja Católica
Conselheiros regionais, provinciais,
municipais, etc.
Trabalho socialmente útil
O formulário 730 deve ser entregue até
30 de setembro do ano vigente. O
formulário pré-preenchido está
disponível a partir de 30 de abril do ano
vigente.



Será isento de pagar
imposto de novo, deve fazer

procedimento no INPS
Renda gerada no Brasil?

Declare no Brasil

Atenção!
Itália tem acordo bilateral para evitar a bitributação de impostos


