Razões para estudar
em Camberra
A CAPITAL DA EDUCAÇÃO DA AUSTRÁLIA
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UMA CIDADE DE NÍVEL MUNDIAL
PARA ESTUDAR E VIVER

É o que pensamos faz tempo, mas agora o mundo
concorda. Camberra é consistentemente nomeada
como uma das cidades mais habitáveis, e em 2018
foi classificada como a 22a Melhor Cidade para
Estudantes a nível mundial.

A nossa cidade é acolhedora e segura, com estudantes
contribuindo grandemente para a nossa comunidade
e cultura cosmopolita.
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OPÇÕES DE EMPREGO DURANTE
E APÓS OS ESTUDOS

Terá acesso a abundantes oportunidades de trabalho
a tempo parcial, estágios profissionais e voluntariado
enquanto estuda, e com uma excitante variedade
de indústrias emergentes, bem como o mais alto
rendimento médio e a menor taxa de desemprego na
Austrália, os nossos licenciados disfrutam de fortes
perspetivas de emprego.

#StudyCBR
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StudyCBR.com.au

StudyCBR@act.gov.au
#StudyCBR
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SOMOS A CAPITAL DA EDUCAÇÃO
DA AUSTRÁLIA
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DISFRUTE UMA BOA COISA
APÓS OUTRA
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ESPAÇO PARA RESPIRAR
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A 3A MELHOR CIDADE NO MUNDO
PARA VISITAR

As nossas capacidade e qualidade de educação
são provadas pelas cinco universidades altamente
cotadas (incluindo a número 1 na Austrália), bem como
pelas excelentes opções de escolas e de educação e
formação vocacional.

Adoramos nos divertir! O nosso calendário de eventos
está recheado com exposições, concertos e festivais
de classe mundial. Camberra oferece uma cultura
vibrante de cafés e restaurantes; disfrute o café ou uma
refeição dos nossos barristas e chefes premiados.

A

POR

7

ALOJAMENTO GARANTIDO

Com alojamento garantido no campus oferecido
a mais de 90% de novos estudantes universitários
podemos reduzir o stress de se mudar para uma
nova cidade.

PLANEIE O SEU FIM DE SEMANA

Somos a comunidade mais ativa da Austrália em
termos de atividades recreativas e voluntariado.
Os nossos lagos e trilhos de bicicleta irão
impressioná-lo/a, tal como o acesso sem paralelo
a vastas paisagens rurais, praias imaculadas e
as melhores pistas de esqui da Austrália – tudo
facilmente acessível.

Em qualquer parte de Camberra onde viva está a
uma pequena caminhada ou passeio de bicicleta de
um parque ou reserva natural, com mais de 70% do
ACT sendo puro espaço aberto. Em 2020, a cidade
será alimentada por 100% de energias renováveis e
em 2017, a Organização Mundial da Saúde nomeou
Camberra como uma das três primeiras cidades
capitais para qualidade do ar.

A entidade líder global de viagens Lonely Planet,
nomeou Camberra como a terceira melhor cidade
no mundo para visitar em 2018. Irá adorar explorar
a cidade e as redondezas com os seus amigos
e família quando eles vierem visitar.

