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Austrália: Melbourne uma escolha para     

visitar ou viver bem. 
 
Entre várias opções de vivência, a cidade de Melbourne se destaca como sendo uma das               

melhores escolhas. Tendo muita diversidade e oportunidade, é uma ótima indicação com sua reputação              
invejável para visitar e até mesmo morar. Seu núcleo diferenciado como a cidade mais européia da                
Austrália irá te chamar atenção pela ótima qualidade de vida, forte economia, turismo, cultura e uma                
boa recepção nessa capital vibrante. 

 
Melbourne está entre as cidades mais “tops” daqui, logo depois da já conhecida Sydney. A capital                

do estado de Vitória vem logo atrás sendo a segunda área urbana mais populosa da Austrália, com a                  
população de aproximadamente 5 milhões de pessoas, que abrigam ótimos locais turísticos em geral. 

 

Entenda a economia local 

Por ser um grande polo, a economia é correspondente, para escolher visitar Melbourne é              
necessário ter um fundo reserva digamos que “agradável”, se é que você me entende! Grande parte da                 
sua economia é gerada pelo turismo e seu consumo de vida é mais alto por isso, mas além do turismo                    
outras peças são fundamentais para a grande capital. 

 
Segundo o governo a cidade é responsável por 6% de toda a economia do país e 25% do estado                   

de Vitória. Em suas última pesquisa, no ano de 2017 o número de pessoas empregadas legalmente era                 
de 460 mil pessoas. Sua produção naquele ano chegou a 94.960B de dólares australianos. 

 
Quais são as áreas que mais empregam em Melbourne? 

http://www.takeiteasyau.com.br/2019/02/15/como-surgiu-a-australia/
http://www.takeiteasyau.com.br/2019/08/07/morar-na-australia-como-achar-o-seu-cantinho/


 
Área no mercado da capital: 

● Serviços Profissionais, Científicos e Técnicos são responsáveis por 81,661 (Oitenta e um mil, 
seiscentos e sessenta e um.) empregos. 

● Serviços Financeiros e Seguros são responsáveis por 60,985 (Sessenta mil, novecentos e oitenta             
e cinco.) empregos. 

● Hospedagem e Serviços Alimentares são responsáveis por 47,569 (Quarenta e sete mil, 
quinhentos e sessenta e nove.) empregos. 
 
Esses são os 3 mercados que mais contratam na cidade, essas e mais Informações visitem o site                  

governamental sobre a cidade: http://melbourne.geografia.com.au  
 

Trabalhando em Melbourne 

A capital por ter muita movimentação e ser muito importante, e como dissemos em nosso artigo                
“Com o que trabalhar na Austrália”, a cultura daqui dá muito valor a mão de obra, que ajuda a quem                    
quer iniciar. 

Empregos não vão cair do céu, mas para quem procura sempre vai ter um bico. Trabalhos mais                 
simples que não precisam de experiência é certeza você irá encontrar e sua mão de obra vai ser                  
valorizada. (Não tenha vergonha de começar por baixo, de alguma forma a gente deve começar né?) 

 
Mas quem procura um intercâmbio de estudo pra cá, é bom saber que para estudantes existe um                 

regulamento a seguir bem rigoroso. E é melhor pesquisar bem sobre essa parte para não prejudicar                
seus estudos, para isso recomendo uma leitura no departamento de migração por esse link:              
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500 

 
Tax File Number é um órgão do governo que regulariza a parte trabalhista como se fosse o                 

responsável pela carteira de trabalho no brasil., informe-se mais aqui:          
https://www.ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number/Apply-for-a-TFN/ 

 
Um outro órgão que irá te ajudar com empregos é Fair Work, que tem o objetivo de ajudar sobre                   

todas as questões trabalhistas na Austrália. Use e abuse de https://www.fairwork.gov.au 
 

É um bom lugar para viver? 

Tire suas conclusões com a gente tudo bem?  
 
Se por um acaso uma cidade vem a ser eleita 5 vezes consecutivas a melhor cidade do mundo                  

para se viver no ranking da Economist Intelligence Unit (EIU), creio eu que deve ser um lugar bacana                  
né? A listagem rankeia 140 cidades, e até hoje melbourne está no top da lista e não vai cair facilmente.                    
Nos fatores que classificam essas 140 cidades podemos encontrar segurança, sistema de saúde,             
infraestrutura, meio ambiente e educação. 

 
Seu sistema educacional é reconhecido através do globo, e como não seria? A University of               

Melbourne foi eleita pela Times Higher Education entre instituições do mundo todo, é a 33ª melhor                
universidade do mundo, e a melhor na Austrália. E como se não bastasse a cidade fica em 2º melhor                   
lugar para ir estudar segundo a Quacquarelli Symonds (QS), perdendo apenas para Paris. 

 

http://melbourne.geografia.com.au/
http://www.takeiteasyau.com.br/2019/02/15/com-o-que-trabalhar-na-australia/
http://www.takeiteasyau.com.br/2019/02/15/com-o-que-trabalhar-na-australia/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500
https://www.ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number/Apply-for-a-TFN/
https://www.fairwork.gov.au/
http://www.eiu.com/
http://www.hotcourses.com.br/study/australia/school-college-university/university-of-melbourne/879/international.html
http://www.hotcourses.com.br/study/australia/school-college-university/university-of-melbourne/879/international.html
https://www.timeshighereducation.com/
http://www.topuniversities.com/city-rankings/2015#sorting=rank+custom=rank+order=desc+search=


Pontos turísticos para você curtir 

Uma cidade rica em beleza e cultura entrega para gente muitas possibilidades de visitação e               
apreciação. Praias, o rio Yarra, museus, galerias de artes, isso e muito mais pontos que compensam                
visitar. 

 
Praias - 

 
Luna Park. Foto: heavenkid 

 
Sendo banhada pela graciosa Baía de Port Phillip, você pode encontrar vários pontos para se               

encantar no litoral australiano. St. Kilda Beach, a mais popular de Melbourne merece sua visita, sua                
água mais calma e sua localização próximo ao centro atraem muita movimentação e ainda um parque                
muito famoso por lá, seu pôr do sol magnífico é de colher até aplausos do sol, acredite se quiser. 

 

http://www.takeiteasyau.com.br/2019/02/15/o-que-sao-as-bandeiras-nas-praias-australianas-between-the-flags/


Artes -  

 
Victorian Arts Center. Foto: Shubhra Bajpai 

 
Uma excêntrica desenvoltura para artes, galerias, teatros, exposições, shows, arte de rua…            

Sempre tá rolando algo que entrega uma cultura artística rica e bem gostosa. St Kilda Road é a                  
avenida mais movimentada que tem uma grande extensão na cidade, e lá mesmo já se pode                
encontrar essas atrações. O complexo artístico Victorian Arts Center, é o centro de artes              
performáticas que possui teatros, salas de concerto, galerías e tudo próximo para te ajudar. 

 

https://www.artscentremelbourne.com.au/


Comidas - 

 
CACAO LATTE. Foto: Matcha Mylkbar 

 
Nessa parte a gente nem pode brincar, a comida é coisa séria aqui, e os melhores gostos tem que                   

ser aproveitados da melhor maneira. Pra ter uma ideia, o café aqui é tão cultural quanto no Brasil, de                   
maneiras diferentes, então experimente o chamado “flat white” que é parecido com latte mas bem mais                
saboroso, indico aqui o restaurante Matcha Mylkbar que além de café, irá te surpreender bem mais com                 
outras comidas também. 

 
Compras - 

 
Queen Victoria Markets. Foto: Ewen Bell 

 

http://www.matchamylkbar.com/


A produção local também é bem variada e você pode comprar de tudo no Queen Victoria Markets,                 
um shopping onde contém de tudo um pouco de Melbourne. De frutas frescas a artesanatos um passeio                 
aqui é uma ótima pedida para dar uma andada e conhecer as produções. 

 
Great Ocean Road - 

 
Estrada Great Ocean Road. Foto: RÜŞTÜ BOZKUŞ 

 
É um caminho turístico que se estende pelo Oceano Antártico, banhado as águas com várias               

praias e cachoeiras únicas é um caminho que muitos escolhem fazer por ser exclusivo do estado de                 
Vitória. Além do mais, você pode aproveitar indo para a cidade de Melbourne usando esse caminho que                 
se estende pela costa.  

 
Cuidado com os mosquitos. - Ah mas como assim mosquito? - No verão Great Ocean Road                

recebe visitas indesejadas de infestação por moscas. Essas naturalmente vivem mais em árvores ou              
arbustos, porém se alimentam de sangue, saliva, lágrimas, entre outros fluídos de pessoas. Então para               
evitar essas praguinhas aí, se precaver, sempre use repelente que ajuda né? 

 

Como andar pela cidade 

O aeroporto de Melbourne não é muito longe do centro, em média 20km já te leva até lá, o valor                    
do translado depende, se for de uber pode custar A$ 25 a A$30, ônibus são A$15 e táxi a média são                     
A$45. 

 
Já na cidade o transporte é público, você vai precisar desembolsar uma quantia básica para                

comprar um “Met Ticket” que funciona em todo tipo de transporte. Por fora desse serviço você pode                 
encontrar alguns bondes circulares grátis que rodam apenas no centro da cidade. 

 
Agora são outros 500 se você tem habilitação e gostaria de dirigir pela cidade. Alugando um carro                 

para a estadia ou até mesmo comprando um se você pretende morar aqui, você pode ver o que o                   
estado diz sobre você estar habilitado a dirigir nele. 

 

https://qvm.com.au/
http://www.takeiteasyau.com.br/2019/02/15/como-achar-cachoeiras-em-gold-coast/
https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/
http://www.takeiteasyau.com.br/2019/08/07/australia-comprei-um-carro-moto-e-agora/
http://www.takeiteasyau.com.br/2019/02/15/brasileiro-pode-dirigir-na-australia-mao-inglesa-contra-hands/


Hospedagens 

Lugares em Melbourne deixam de ser baratos, mas dá pra achar algum cantinho bem confortável,               
limpo e próximo da movimentação. Faça pesquisas antecipadas, utilize apps que podem te ajudar como               
AirBnb. Não se preocupe em conseguir algum local no centro, bairros mais afastados também são uma                
boa escolha e mais baratos também. 

 
Em datas de eventos esportivos, artísticos e no verão são as batalhas mais acirradas para               

hospedagens na cidade. Então se programar com esses eventos é bem importante entendeu? 
 
O verão é bem aproveitado na cidade pois consegue usar melhor as praias locais, terá muita                

gente visitando também o que é ótimo para conhecer pessoas novas quem sabe assim fazer uma boa                 
amizade para a sua próxima visita a Melbourne, uma das melhores cidades do mundo. 

 
 

http://www.takeiteasyau.com.br/2019/08/07/morar-na-australia-como-achar-o-seu-cantinho/

