Consolato d’Italia - Recife
Avviso importante sull’ingresso di
cittadini italiani negli Stati Uniti

L’autorizzazione all’ingresso di cittadini italiani negli Stati Uniti d’America è di
esclusiva competenza delle autorità di quella nazione.

Il governo d’Italia non ha responsabilità o controllo sui requisiti richiesti dalle autorità
statunitensi per l’ingresso di cittadini italiani.

Prima di partire e sempre con congruo anticipo i cittadini italiani debbono informarsi
direttamente con le autorità competenti statunitensi sulla possibilità di fare ingresso negli
Stati Uniti senza visto (Visa Waiver Program).

Gli interessati devono consultare i siti web:



Dipartimento di Stato degli USA (Visa Waiver Program)
http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html (in inglese)



Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio
https://esta.cbp.dhs.gov



Consolato degli Stati Uniti d’America a Recife
http://recife.usconsulate.gov (in inglese)
http://portuguese.recife.usconsulate.gov (in portoghese)



Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma
http://italy.usembassy.gov (in inglese)
http://italian.italy.usembassy.gov (in italiano)
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Consolato d’Italia - Recife
Aviso importante sobre a entrada de
cidadãos italianos nos Estados Unidos

A autorização para a entrada de cidadãos italianos nos Estados Unidos da América
é de exclusiva competência das autoridades daquele país.

O governo da Itália não tem responsabilidade ou controle sobre os requisitos
exigidos pelas autoridades estadunidenses para a entrada de cidadãos italianos.

Antes de viajar, e sempre com bastante antecedência, os cidadãos italianos devem
obter informações diretamente com as autoridades estadunidenses sobre a possibilidade
de entrar nos Estados Unidos gozando da isenção de visto (Visa Waiver Program).
Os interessados devem visitar os websites:



Departamento de Estado dos EUA (Visa Waiver Program)
http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html (em inglês)



Sistema Eletrônico de Autorização de Viagens
https://esta.cbp.dhs.gov (em várias línguas)



Consulado dos Estados Unidos da América em Recife
http://recife.usconsulate.gov (em inglês)
http://portuguese.recife.usconsulate.gov (em português)



Embaixada dos Estados Unidos da América em Roma
http://italy.usembassy.gov (em inglês)
http://italian.italy.usembassy.gov (em italiano)
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