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PASSO A PASSO PARA REQUERER A HABILITAÇÃO (ASSOCIAÇÃO) NO PORTAL FAST IT
(somente para quem já está inscrito no Cadastro deste Consulado)

1) Entre no link a seguir do Portal Fast It - https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco - e
selecione “Registre-se”.

2) Insira o endereço de e-mail pessoal e assinale os três campos (informativa sobre dados
pessoais, cidadania e não sou um robô). Em seguida, clique em “Registre-se”.
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3) É possível que apareça a tela abaixo se o seu e-mail não for reconhecido pelo sistema consular.
Complete os campos solicitados e crie uma senha de no mínimo 8 caracteres, pelo menos um
caractere maiúsculo, um número e um caractere especial (p. ex.: ? * # @). Depois clique em
“Continuar”.

4) Na tela seguinte, preencha todo o formulário (ATENÇÃO: insira seu nome e sobrenome
conforme registrados na Itália) e clique em “Continuar” ao final da página. Obs.: ao digitar o
nome do país e o local de nascimento, o sistema já abre em automático as opções. Você precisa
clicar nas opções do sistema para confirmar o dado.
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5) Você verá a mensagem de que a conta foi criada com sucesso! Em breve, você receberá um email com as informações necessárias para ativar o usuário e utilizar o portal FAST IT para que
possa ter acesso aos seus dados cadastrais (endereço etc.), de estado civil e composição familiar
registrados neste Consulado. Após receber o e-mail do Fast It (verifique inclusive sua caixa de
Spam), lembre-se de ativar o usuário para poder usufruir dos serviços!

6) Assim que receber o e-mail e ativar o seu usuário, será necessário fazer o Login (com o nome de
usuário e senha cadastrados) na página principal https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
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7) Para ter acesso aos seus dados (“Visualizar a Ficha de Registro Civil”), é necessário requerer a
habilitação (associação). Nesta página que será aberta após o seu login, clique em “Página de
Visualizar sua Ficha de Registro Civil”.

8) Clique em “Não sou um robô” e, em seguida, “Visualizar ficha”.
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9) Na página que será aberta, você poderá solicitar a sua habilitação (associação) para ter acesso
à sua ficha, assim que o Operador Consular validar o seu pedido e o documento de identificação
enviados. Anexe um documento de identificação válido (clique em “Escolher arquivo”) e, em
seguida, faça o upload do documento escolhido. Clique em “Continuar” após fazer o upload do
documento. Será aberta em seguida uma página de “Verificação de identidade”. Se os dados
estiverem corretos, clique novamente em “Continuar”.
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10) Ao final, será aberta a página “Detalhe conversação” - “Verificação de identidade”. Você
deverá aguardar um e-mail de validação de sua habilitação (associação) por parte do Operador
Consular para que possa utilizar os serviços.

