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Um novo País, uma nova Cultura 
Aprende ou melhora o teu Inglês 
Ganha Experiência Profissional ou Estuda 
 

 

 

Tudo com a ajuda da MultiWay! 
 



Estudar e Trabalhar na Austrália 

Austrália 
 

A Austrália é aquele país/continente que sempre nos fascinou, mas 
que fica lá tão longe! Mas ficará, de facto? Atualmente as viagens 
já se fazem com toda a comodidade e segurança e também já não 
são assim tão caras. 
 

A Austrália tem uma geografia muito variada, uma fauna e flora 
únicas, praias magníficas, um clima excelente. Com excelentes 
condições para a prática do desporto e instalações de recreio da 
melhor qualidade, a Austrália garante também um elevado nível 
de ensino nas suas variadas instituições. Cada vez mais pessoas 
escolhem a Austrália como destino ideal para umas férias ou para 
frequentar um curso de Inglês, uma universidade ou um curso 
técnico. 
 
A Austrália é o terceiro país de língua inglesa com maior número de estudantes estrangeiros. 
Reconhecida mundialmente pela alta qualidade das suas instituições de ensino, os alunos formados 
nas suas universidades não têm dificuldade em conseguir boas ofertas de trabalho e em ocupar 
posições de proeminência no mundo inteiro. 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Estudar e Trabalhar na Austrália 
 

Para estudar 
 

Ensino Secundário 
Há mais de 20.000 estudantes estrangeiros nas escolas australianas. Há escolas oficiais e particulares 
onde os alunos estrangeiros podem ser integrados com os seus colegas australianos. 
 

Ensino Universitário 
As universidades australianas são reconhecidas internacionalmente pela qualidade dos seus cursos 
e pela preparação que dão aos seus alunos. Mais de 84.000 estudantes estrangeiros estudam em 
universidades na Austrália.  
 

Ensino Técnico e Profissional 
A Austrália aposta fortemente nestes cursos que vão ao encontro das necessidades dos estudantes. 
São cursos de carácter prático, orientados para o mercado de trabalho. Muitos destes cursos dão 
acesso direto ao ensino universitário. 
 

Ensino do Inglês 
Há escolas que ensinam Inglês a estrangeiros em toda a 
Austrália. Podem ser apenas escolas de línguas ou podem 
estar associadas a uma escola secundária, universidade ou 
escola técnica.  
Os cursos podem ser escolhidos por períodos de tempo 
muito variados e vão ao encontro das necessidades 
específicas dos estudantes. Todos eles oferecem grande 
variedade de atividades para ocupar os tempos livres. 
Alguns cursos contemplam a prática de determinado 
desporto no seu programa, sendo os mais frequentes o 
golfe, surfing, mergulho e vela. Há ainda cursos ligados a 
outras componentes culturais da Austrália, como, por 
exemplo, a cultura aborígene.  

 
Visitas de Estudo 
Várias escolas e outras organizações estão preparadas para receber grupos de estudantes, de 
associações, ou outros, interessados numa Visita de Estudo à Austrália. Atendendo à distância e ao 
preço da viagem, estas visitas devem sempre ter uma duração mais longa do que as habituais Visitas 
de Estudo para países da Europa ou América. 
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Hipóteses de trabalho 

 

Qualquer pessoa com visto de estudante pode trabalhar na Austrália até 20 horas semanais. Muitos 
estudantes estrangeiros procuram, desta forma, reduzir os encargos com o curso que frequentam. 
Para além da possibilidade de emprego, normalmente ao nível da hotelaria ou restauração, há a 
possibilidade de as raparigas encontrarem trabalho como Au Pairs em regime de part-time. 
 

 

Alojamento 

Há várias opções de alojamento: famílias, residências de estudantes, apartamentos ou hotéis. A 

escolha depende dos objetivos do estudante e dos seus meios financeiros. 
 

Visto 

O estudante tem a possibilidade de obter um 
de dois vistos: 

• Visto de Estudante – Pode trabalhar 
durante 20horas por semana (em regime 
part-time) e conciliar com 20h de estudo; 

• Work and Holiday Visa – Apenas para 
estudantes dos 18 aos 30 anos. Com este 
visto pode fazer o Programa até 4 meses 
(16 semanas) e estudar até 3 dias por 
semana. Este visto permite permanecer na 
Austrália até um ano. 
 

 

Cursos e Programas na Austrália 
 

• Curso Académico – 3, 6 meses ou um ano letivo numa Escola Secundária, vivendo com uma 

família australiana.  

• Colocação em Universidades – Cursos Superiores em Universidades em vários locais da 

Austrália. 

• TAFE – Cursos Tecnológicos e Profissionais. Estas instituições dão uma excelente preparação 

para um acesso imediato ao mercado de trabalho. 

• Cursos Especializados – Hotelaria, Arte, Música e Golfe em Academias especializadas. 

• Cursos de línguas – De duração variável e para todas as finalidades. 

• Cursos com prática de desporto – Surf, mergulho, ténis e equitação, entre outros. 

 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 
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