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Para informações relativas a visto, 
nós trabalhamos e indicamos 
sempre um Immigration Adviser 
ou advogado de imigração. As 
regras de imigração mudam com 
bastante frequência e é 
importante que você se mantenha 
atualizado usando os sites da 
própria imigração e governo.

SEGUE LISTA DOS PRINCIPAIS SITES:

https://www.immigration.govt.nz/

https://www.govt.nz/organisations/

https://www.govt.nz/

https://newzealandnow.govt.nz/

https://www.studyinnewzealand.govt.nz/

https://nzready.immigration.govt.nz/
(Este site possui ferramenta que lista diversos aspectos 
relacionados com sua chegada/imigração para a NZ).

VOLTAR AO MENU
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NOVA ZELÂNDIA
Via Brazilkiwi
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NOVA ZELÂNDIA
Via Brazilkiwi

Este pequeno pedaço de paraíso 
chamado Nova Zelândia, com pouco mais 
de 4,9 milhões de habitantes, oferece: um 
dos índices mais altos de segurança e 
prosperidade, um dos melhores sistemas 
de educação do mundo, belezas naturais 
exuberantes, população amigável e 
receptiva, paisagens que enchem os olhos 
com sua beleza única, esportes radicais. 
Além de tudo oferece o país 
oportunidades profissionais e qualidade 
de vida para as famílias que desejam por 
aqui se estabelecer. Quer saber mais? 
Vem comigo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nova Zelândia ou Aotearoa, é um país 
insular no sudoeste do Oceano 
Pacífico formado por duas massas de 
terra principais (comumente 
chamadas de Ilha do Norte e Ilha do 
Sul) e por numerosas ilhas menores, 
sendo as mais notáveis as ilhas 
Stewart e Chatham. O nome indígena 
na língua maori para a Nova Zelândia 
é Aotearoa, normalmente traduzido 
como "A Terra da Grande Nuvem 
Branca". 

VOLTAR AO MENU
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Elizabeth II, como Rainha da Nova Zelândia e de outros quinze 
países da comunidade britânica, é a chefe de estado do país e é 
representada por um governador-geral cerimonial, que detém 
poderes de reserva. A rainha não tem nenhuma influência 

política substancial e sua posição é essencialmente simbólica. 
O poder político é mantido pelo parlamento da Nova Zelândia, 
sob a liderança da primeira-ministra, que é a chefe de governo 
do país.

A Nova Zelândia é notável por seu isolamento geográfico: está 
situada a cerca de 2 000 km a sudeste da Austrália, separados 
através do mar da Tasmânia e os seus vizinhos mais próximos 
ao norte são a Nova Caledônia, Fiji e Tonga. Devido ao seu 
isolamento, o país desenvolveu uma fauna distinta dominada 
por pássaros, alguns dos quais foram extintos após a chegada 
dos seres humanos e dos mamíferos introduzidos por eles. A 
maioria da população da Nova Zelândia é de ascendência 
europeia (67,6%), sobretudo britânica, enquanto os nativos 
maoris, ou seus descendentes, são minoria (14,6%). Asiáticos e 
polinésios não-māori também são grupos de minoria 
significativa (16,1%), especialmente em áreas urbanas. A língua 
mais falada é o inglês, trazida pelos colonizadores britânicos, 
embora também sejam consideras idiomas oficiais línguas 
nativas, como a língua māori e de sinais.

A Nova Zelândia é um dos países mais desenvolvidos e 
industrializados do mundo, e que se posiciona muito bem em 
comparações internacionais sobre desenvolvimento humano, 
qualidade de vida, esperança de vida, alfabetização, educação 
pública, paz, prosperidade, liberdade econômica, facilidade de 
fazer negócios, ausência de corrupção, liberdade de imprensa, 
democracia e proteção das liberdades civis e de direitos 
políticos. Suas cidades também estão entre as "mais habitáveis 
do mundo".

A Nova Zelândia é um país desenvolvido e que presa a 
qualidade de vida para seu povo. De portas abertas para  
imigrantes qualificados que possam colaborar com a 
continuidade do desenvolvimento do país.

VOLTAR AO MENU
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PORCENTAGEM DE NACIONALIDADES DA NOVA ZELÂNDIA

Censo 2013

New Zealand

United Kingdom

China

India

Australia

South Africa

Fiji

Samoa

Philippines

2,980,827

256,164

96,441

67,176

62,712

54,279

52,755

50,658

37,299

74.85

6.43

2.42

1.69

1.57

1.36

1.32

1.27

0.94

País Número %
South Korea

Tonga

United States

Netherlands

Malaysia

Cook Islands

Germany

Japan

Other countries

26,604

22,416

21,462

19,815

16,353

12,954

12,942

10,269

188,814

0.67

0.56

0.54

0.50

0.41

0.33

0.32

0.26

4.74

País Número %

VOLTAR AO MENU
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RELIGIÃO

VOLTAR AO MENU
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RELIGIÃO

As principais denominações cristãs são anglicanismo, 
catolicismo romano, presbiterianismo e o metodismo. Há 
também um número significativo de cristãos que se 
identificam com pentecostais, batista, membros da A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e da religião 
neozelandesa rātana, que tem adeptos entre māori. De 
acordo com dados do censo, outras religiões minoritárias 
significativas incluem o hinduísmo, o budismo e o islamismo.

O cristianismo é a religião predominante na Nova Zelândia. 
No censo de 2006, 55,6% da população se identificou como 
cristã, enquanto que 34,7% não tinham religião (de 29,6% em 
2001) e cerca de 4% eram afiliados com outras religiões.

VOLTAR AO MENU
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SOBRE A PEQUENA NOVA ZELÂNDIA...

VOLTAR AO MENU
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SOBRE A PEQUENA NOVA ZELÂNDIA...

£ Considerado um dos países mais seguros do mundo.

£ A moeda do país é o dólar Neozelandês. 

£ A capital do país é Wellington, mas sua maior, mais 
populosa e conhecida cidade é Auckland, onde chegam a 
maioria dos voos internacionais. 

£ A economia é baseada nas indústrias do turismo, 
agricultura, agropecuária, e educação.

£ Nenhuma cidade fica a mais de 128km do mar. 

£ A Nova Zelândia tem uma população um pouco mais de 4,9 
milhões de habitantes. 

£ País menos corrupto do mundo.

£ Línguas oficiais: o inglês, o Maori e a NZ língua dos sinais.

VOLTAR AO MENU
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£ A Nova Zelândia foi o primeiro país que deu direito de voto as 
mulheres e um dos primeiros a oficializar o casamento gay..

£ O país mais fácil para se abrir um negócio.

£ O sistema de governo é o parlamentarismo e apesar de ser 
independente da Inglaterra desde 1907, ainda se respeita a 
família real. Um governador geral é escolhido pela Rainha a 
cada 4 anos.

£ Suas universidades estão dentro do ranking das 500 melhores 
universidades e entre o melhor sistema de educação do mundo.

£ 5º Lugar em prosperidade.

£ A população Neozelandesa super amável, educada, gentil e 
receptiva.

£ Vinhos fantásticos.

£ Culinária do mundo inteiro.

15

EXISTEM MAIS OVELHAS QUE PESSOAS
NA NOVA ZELÂNDIA. EM MÉDIA, SÃO
SETE OVELHAS POR HABITANTE.

VOLTAR AO MENU
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PRINCIPAIS CIDADES DA NOVA ZELÂNDIA POR ORDEM DE POPULAÇÃO

Auckland

Christchurch

Wellington

Hamilton

Dunedin

Tauranga

Lower Hutt

1,570,500

367,8000

203,8000

156,8000

125,8000

124,6000

102,0000

1871

1868

1870

1936

1865

1963

1941

Rank
(pop.) Population

First
proclaimed

1

2

3

4

5

6

7

City council
Palmerston North

Napier

Porirua

Invercargill

Nelson

Upper Hutt

85,5000

60,4000

54,5000

54,2000

49,9000

42,0000

1930

1950

1965

1930

1874

1966

Rank
(pop.) Population

First
proclaimed

8

9

10

11

12

13

City council

VOLTAR AO MENU
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PRINCIPAIS  CIDADES DA NOVA ZELÂNDIA

VOLTAR AO MENU
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Auckland

Auckland é considerada uma das cidades mais habitáveis   do 
mundo, ocupando o terceiro lugar na pesquisa Quality of 
Living 2017, realizada anualmente pela consultoria global de 
RH Mercer. É realizado esse slot desde 2012. Uma pesquisa 
semelhante realizada pela Economist Intelligence Unit 
classificou Auckland em 9º lugar de 140 cidades.

A região é um paraíso para os amantes da comida, repleta 
de cafés da moda, restaurantes étnicos e restaurantes 
premiados. Estando localizado entre dois portos, o marisco 
fresco é uma especialidade de Auckland, e a região também 
apresenta uma variedade de vinhas e olivais.

É também a maior cidade polinésia do mundo e a mais 
multicultural, com mais de 180 grupos étnicos diferentes. 
Tudo isso se soma a um lugar grande, movimentado, 
cosmopolita e vibrante.

Nossa maior cidade, Auckland, é o centro comercial da Nova 
Zelândia.

VOLTAR AO MENU
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Os habitantes de Auckland podem escolher entre um estilo de 
vida urbano sofisticado, morar nos subúrbios ou se deslocar a 
uma curta distância para o campo para viver em um bloco de 
estilo de vida cercado por terras agrícolas e mata nativa.

Mais de 1,4 milhões de pessoas vivem em Auckland – cerca de 
um terço da população da Nova Zelândia. É a região escolhida 
por mais da metade dos novos migrantes. Eles são atraídos 
pelas oportunidades de trabalho de Auckland, bom clima, 
ambiente natural deslumbrante com belos portos, praias e 
parques e seu vibrante centro cosmopolita.

GEOGRAFIA

A cidade de Auckland possui dois belos portos. O maior, a leste, 
é um paraíso de barcos protegidos por ilhas, daí o título de 
Auckland City of Sails. Tem o maior número de barcos de 
recreio per capita do planeta. A cidade tem uma área de 5.000 
quilômetros quadrados, e de qualquer lugar dentro dessa área, 
você pode ver a Sky Tower, a estrutura independente mais alta 
do hemisfério sul. Auckland também é conhecida pelos seus 
mais de 15 cones vulcânicos extintos.

CLIMA

Auckland é quente, úmida e mutável sem extremos de 
temperatura. Temperaturas de verão: 14-24 ° C. 
Temperaturas de inverno 7-15 ° C. Sol médio anual, 2.060 
horas.

ECONOMIA E INDÚSTRIA

Auckland é a potência econômica do país, responsável por 
35% da produção econômica da Nova Zelândia, medida pelo 
Produto Interno Bruto (PIB) e 33% do emprego remunerado 
da Nova Zelândia. As indústrias que empregam mais pessoas 
na região de Auckland estão os serviços comerciais (como 
serviços jurídicos e contábeis, marketing e gerenciamento), 
alimentos e bebidas, saúde, hospitalidade, serviços de 
telecomunicações, construção civil, máquinas e vendas de 
veículos automotores. Auckland é também a cidade mais 
pessoas graduadas da Nova Zelândia, com 37% da população 
adulta com diploma de bacharel ou superior.

VOLTAR AO MENU
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Christchurch

Como a promoção turística local coloca (e é verdade) “você 
pode esquiar, fazer snowboard, pular bungy, caminhar, andar 
de jet boat, pescar, mountain bike, jangada, surfar, nadar, golf, 
ver baleias, golfinhos e focas, visitar vinícolas e jardins, lojas e 
muito mais, tudo dentro de duas horas de Christchurch.”

Uma das melhores maneiras de entender por que as pessoas 
são atraídas para Canterbury é voar para o Aeroporto 
Internacional de Christchurch. No horizonte oeste, há os Alpes 
do Sul, cobertos de neve no inverno e lar de muitos campos de 
esqui. Abaixo estão as planícies de Canterbury e os canais de 
torção dos rios Rangitata, Rakaia e Waimakariri. Para o leste, 
quilômetros de praias se estendem ao norte e ao sul, 
quebrados apenas pelas colinas e portos da Península de 
Banks.

VOLTAR AO MENU
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Os cantábricos mostraram grande resiliência desde os 
terremotos de 2010 e 2011 e prosseguiram com a tarefa de 
reconstruir a cidade e a região. A reconstrução de $ 40 
bilhões está na metade do caminho com projetos incluindo o 
espetacular Parque de Diversões para Crianças Margaret 
Mahy, o Hagley Oval, a Galeria de Arte de Christchurch e um 
Interbordo Central de Ônibus, todos entregues.

Muitos outros projetos estão em andamento, incluindo o 
Christchurch Innovation Precinct – um centro para empresas 
inovadoras e de alta tecnologia, o Avon River Precinct – uma 
orla urbana para as pessoas se reunirem, entreterem, 
relaxarem, comprarem e comerem, um excelente shopping, 
jantar, lazer e experiência cultural.

Comunidade acolhedora Canterbury faz parte do programa 
piloto Te Hapharoa ki ngā Hapori, que dá as boas-vindas aos 
recém-chegados: migrantes recentes, ex-refugiados e 
estudantes internacionais.

GEOGRAFIA

A região de Canterbury é uma potência comercial e agrícola. 
Norte, meio e sul Canterbury, a meio caminho da costa leste da 
Ilha Sul, compreende a maior região geográfica da Nova 
Zelândia. Uma população de cerca de 367.000 faz de 
Christchurch a nossa segunda maior cidade. Do ar, as planícies 
de Canterbury formam uma vasta colcha de retalhos de 
fazendas bem organizadas. Essas planícies são atravessadas 
por vários grandes rios que descem dos Alpes do Sul, cobertos 
de neve, a oeste da região. Ao cruzarem as planícies, os rios se 
dividem em tranças. O litoral possui praias arenosas abertas, 
embora a Península Banks tenha muitas baías menores e 
protegidas. Christchurch é a porta de entrada para a Ilha Sul. A 
cidade atrai milhares de pessoas todos os anos que passam a 
desfrutar da variedade de atrações naturais, históricas e 
culturais que Canterbury e a Ilha Sul têm a oferecer, incluindo 
vinhedos impressionantes, costas escarpadas, praias arenosas, 
lagos, piscinas aquecidas, vida marinha e geleiras. Christchurch 
fica a 1 hora e 20 minutos de voo de Auckland e a uma hora de 
voo de Wellington.

VOLTAR AO MENU
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ECONOMIA E INDÚSTRIA

Canterbury tem uma economia próspera, com altos níveis de 
atividade, baixo desemprego e um forte desempenho dos 
principais setores, incluindo construção, fabricação de alta 
tecnologia, tecnologia, agronegócios e turismo. Christchurch 
também é a segunda maior região da Nova Zelândia para 
empresas de tecnologia e conta com algumas das mais 
inovadoras e bem-sucedidas empresas de software, 
hardware e eletrônicos da Australásia. Isso inclui uma 
combinação de empresas locais, como a Jade Software, a Tait 
Communications e a SLI Systems, além de empresas 
multinacionais globais, como Hewlett Packard, Allied Telesis e 
Sungard. Canterbury é uma região de cultivo de alimentos de 
renome mundial, produzindo, entre outras coisas, produtos 
de carne, frutos do mar, laticínios e vinhos para consumo 
interno e exportação. Os produtos não alimentares também 
são importantes, como sementes e culturas forrageiras. A 
região também é um centro de pesquisa em agronegócios e 
inovações agrícolas, realizadas pelo setor privado e por 
institutos de pesquisa reconhecidos mundialmente, como a 

Lincoln University, a Landcare Research, a Plant and Food 
Research ea AgResearch. O turismo também é uma 
importante fonte de renda para as exportações de 
Christchurch. A cidade tem sido tradicionalmente vista como 
a porta de entrada para o turismo na Ilha Sul. O aeroporto 
internacional da cidade é o segundo atrás apenas de 
Auckland em termos de chegadas e partidas internacionais. 
Christchurch & Canterbury Tourism promove a cidade e a 
região.

CLIMA

A região oferece verões quentes e secos e acesso a 
montanhas cobertas de neve durante o inverno. O verão em 
Christchurch é ameno, com temperaturas máximas diárias de 
cerca de 22,5°C. As temperaturas são geralmente moderadas 
pela brisa do mar, mas um registro de 41,6°C foi alcançado 
em fevereiro de 1973. No inverno, é comum que a 
temperatura caia abaixo de 0°C à noite, subindo para cerca 
de 11°C durante o dia. Há em média 99 dias de geada no solo 
por ano. A neve cai em média três vezes por ano.

VOLTAR AO MENU
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Hamilton

A maior cidade da região de Waikato é Hamilton, com uma 
população de mais de 141.000 a quarta maior cidade da 
Nova Zelândia, a cerca de uma hora e meia de carro ao sul 
de Auckland.

A cidade é lar de alguns dos jardins mais espetaculares do 
país, incluindo o premiado internacional Hamilton Gardens, 
um zoológico reconhecido internacionalmente, um dos 
maiores centros aquáticos da Nova Zelândia, e estádios 
esportivos internacionais de nível internacional e 
instalações para eventos. Vias extensas e ciclovias ligam 
nossas áreas residenciais ao belo Rio Waikato, o rio mais 
longo da Nova Zelândia, que flui pela cidade.

VOLTAR AO MENU
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LIFESTYLE

A proximidade de Hamilton aos portos de Auckland e 
Tauranga, o estreito acesso a dois aeroportos (Auckland e 
Hamilton) e a localização estratégica nas redes rodoviária e 
ferroviária oferecem oportunidades significativas para 
exportação e importação.

Antes do assentamento europeu, o Waikato era densamente 
povoado por Maori. Hoje, Hamilton é diverso, lar de mais de 
80 grupos étnicos. É também uma cidade relativamente 
jovem, com cerca de metade dos seus habitantes com menos 
de 30 anos.

O extremo sul de Hamilton possui um recinto artístico e 
cultural, com exposições inspiradoras no Museu Waikato, 
música e teatro, e uma impressionante seleção de cafés, 
bares e restaurantes premiados.

O distrito de Waikato oferece uma vida tranquila e 
descontraída. A tranquilidade rural e as vistas da terra e do 
mato estão tornando-se cada vez mais populares para o 
estilo de vida. Em contraste, Hamilton City é vibrante e 
diversificada. Possui alguns dos jardins mais espetaculares
do país, um dos nossos maiores centros aquáticos, um 
zoológico reconhecido internacionalmente, instalações de 
esportes e eventos de nível internacional, além de uma 
extensa rede de passagens e ciclovias conectadas ao Rio 
Waikato. Ao redor do aeroporto de Hamilton, há uma 
comunidade de aviação vibrante que inclui organizações de 
treinamento de pilotos e manutenção de aviação. Há uma 
cena social animada, com muitos cafés, bares e restaurantes, 
e a cidade abriga uma série de eventos marcantes, incluindo 
Balões de Waikato e a Grande Corrida de Gallagher. Na costa, 
Raglan é uma meca para os surfistas, e ao longo do rio a 
pesca e o barco são populares.

VOLTAR AO MENU
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Laticínios e biotecnologia agrícola impulsionam a economia de Waikato, apoiados 
por criação e treinamento de cavalo puro-sangue, silvicultura e mineração de 
carvão. A Fonterra, líder mundial em produtos lácteos, está sediada aqui em 
Hamilton e é anfitriã da National Agricultural Fieldays, a maior feira 
agropecuária do hemisfério sul. Muitas das principais instalações de pesquisa em 
agro-ciência da Nova Zelândia estão localizadas em Waikato, e a P&D é um dos 
principais contribuintes para a economia. A cerca elétrica e o revestimento 
superior aéreo são apenas duas das inovações que vêm da região. A educação é 
outro setor importante, incluindo uma grande universidade, uma faculdade de 
professores, um hospital de institutos técnicos e treinamento de enfermeiros.

CLIMA

A região de Waikato é amena e temperada 
com chuvas moderadas. As temperaturas 
máximas diárias em Hamilton variam entre 
22-26°C em janeiro e fevereiro e 10-15°C em 
julho e agosto. Ocasionalmente, as 
temperaturas no verão chegam a 28°C, 
enquanto que nas manhãs claras de inverno 
as temperaturas podem cair para até -3°C. 
Áreas de baixa altitude experimentam o 
nevoeiro matinal regular.

ECONOMIA

VOLTAR AO MENU
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Invercargill

Uma potência agrícola, Southland abriga a maior fábrica de 
processamento de leite cru do mundo, juntamente com a 
única fundição de alumínio da Nova Zelândia.

Invercargill oferece um ritmo de vida descontraído com ruas 
largas, pouco tráfego, parques e jardins espaçosos, 
arquitetura vitoriana e impressionante instalações esportivas, 
incluindo o primeiro velódromo interno da Nova Zelândia. A 
localização é tal que as vistas da Aurora Australis ou das 
Luzes do Sul são comuns.

Os menores preços médios das casas do país, juntamente com 
os salários competitivos a nível nacional, oferecem a muitas 
famílias uma renda discricionária mais alta do que podem 
desfrutar em outros lugares na Nova Zelândia.
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GEOGRAFIAOs parques nacionais classificados no mundo atraem muitos turistas, os 
baixos preços das casas atraem os residentes e as baixas taxas atraem os 
estudantes para o Instituto de Tecnologia local.

Os primeiros assentamentos europeus foram dominados pelos escoceses 
e os suaves residentes da região de Southland – possivelmente o único 
sotaque regional da Nova Zelândia – são um lembrete desse patrimônio.

Southland faz parte do programa piloto Hapori Communities Te Waharoa 
ki ngā Hapori, que coloca a esteira de boas-vindas aos recém-chegados: 
migrantes recentes, ex-refugiados e estudantes internacionais.

A Invercargill tem uma população de cerca de 57.000 
habitantes e fica a sete horas de carro de Christchurch 
e a uma hora e quarenta e cinco de avião de Auckland. 
Bluff serve como porto marítimo e abriga a frota que 
reúne ostras frescas do estreito de Foveaux de março 
até cerca de agosto. Southland tem duas paisagens 
distintas - extensas planícies de terras férteis 
atravessadas por rios ricos em trutas, e a costa isolada 
e robusta de Fiordland, enseadas, lagos e montanhas.
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CLIMA

Southland é mais frio e úmido do que outras regiões da Nova 
Zelândia. As temperaturas de Invercargill variam entre 9-19°C 
no verão (ocasionalmente chegando a 25°C) e entre 6-9°C no 
inverno. Invercargill é a segunda cidade mais ventosa da 
Nova Zelândia. Sua latitude relativamente alta significa que a 
região desfruta de quase 16 horas de luz do dia no auge do 
verão, mas recebe apenas cerca de oito horas no meio do 
inverno. A latitude também significa visões ocasionais da 
Aurora Australis, as "luzes do sul".

ECONOMIA

Os principais pontos da economia da região são a agricultura, 
liderada pela pecuária leiteira - Edendale é a maior fábrica de 
processamento de leite cru do mundo - e ovinos. A fundição de 
alumínio da Bluff é outro grande empregador. O turismo é 
importante. O Parque Nacional de Fiordland atrai cerca de um quarto 
dos dólares turísticos gastos anualmente na Nova Zelândia. A 
silvicultura também é significativa, assim como a pesca. O Southern 
Institute of Technology oferece aulas com taxa zero para muitos de 
seus cursos, o que torna a educação cada vez mais importante.
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Napier
Rua após rua de impressionantes e lindamente restaurados 
edifícios Art Déco, Napier tornou-se famosa como uma das 
mais completas coleções de edifícios Art Déco do mundo. Em 
1931, um forte terremoto sacudiu a baía de Hawkes por mais 
de três minutos, destruindo o centro comercial de Napier.

A reconstrução começou quase imediatamente, e novos 
edifícios refletiram os estilos arquitetônicos da época – 
Stripped Classical, Spanish Mission e Art Deco. Napier é 
muitas vezes referido como um set de filmagem de 1930, e 
uma das melhores maneiras de curtir a paisagem urbana é em 
um passeio autoguiado – peça um mapa no centro de 
informações ou no Art Deco Trust. Passeios guiados pela 
cidade também estão disponíveis todos os dias, faça chuva ou 
faça sol (exceto no dia de Natal!). Todo mês de fevereiro, 
Napier celebra sua herança com o Art Deco Festival – uma 
celebração elegante de todas as coisas da década de 1930, 
incluindo carros antigos, moda e música.

A arquitetura belamente preservada da década de 1930 é o 
ponto especial de diferença de Napier.
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Napier é o lar de muitas vinícolas finas, restaurantes 
fabulosos, bares e cafés. As butiques são uma visita 
obrigatória, assim como a coleção Sea Walls de magníficos 
murais pintados em mais de 50 muros ao redor da cidade. 
Pegue um mapa e caminhe ou passeie pela cidade para vê-los 
de perto.

O Marine Parade, lindamente restaurado, serve como uma 
ponte cênica e popular entre a cidade e o Oceano Pacífico, 
com uma variedade de atividades para toda a família que 
certamente manterão as crianças entretidas por horas. O 
icônico Norfolk Pines, em Napier, o Deco Soundshell, o Tom 
Parker Fountain e a estátua “Pania of the Reef” são um 
lembrete visual do passado da cidade. Dirija do lado de fora 
do centro da cidade até a histórica vila de pescadores de 
Ahuriri para conferir a crescente lista de cafés, bares, 
restaurantes, galerias e boutiques.

Para a oportunidade perfeita de fotos, visite a Plataforma de 
Observação, localizada no litoral da Marine Parade, logo 
abaixo da estátua de Pania. Napier também é a base perfeita 
para explorar a região mais ampla da Baía de Hawke.

LIFESTYLE

Tecnológico cujas qualificações vitícolas são agora 
internacionalmente procuradas. A região também abriga 
algumas das principais escolas secundárias do país. As 
atrações cênicas incluem a maior colônia de ganso terrestre 
do mundo (Cape Kidnappers), há muitos excelentes campos 
de golfe e a região abriga várias corridas clássicas de ciclismo 
de estrada. Eventos notáveis que atraem muitos visitantes 
incluem o final de semana Art Déco da região, e o Mission 
Estate Concert na Mission Estate and Winery.
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significativas. O turismo é cada vez mais importante na

A baía de Hawke é famosa por suas indústrias do setor 
primário. Cerejas e maçãs, os itens básicos da economia local, 
são importantes: o mesmo acontece com as atividades 
pastorais clássicas da Nova Zelândia na criação de ovinos e 
bovinos. As uvas crescem bem em toda a região, e os mais 
famosos são os vinhos desenvolvidos na área de Gimblett 
Gravels. Os Cabernets e Merlots produzidos 
consistentemente superam os concorrentes franceses nos 
testes de sabor cego. A região também produz vegetais de 
mesa, incluindo produtos orgânicos. Processamento de 
alimentos e bebidas, silvicultura e manufatura são indústrias

região. Construído em torno do clima da região, dos edifícios 
icônicos e das vinícolas, o Hawke's Bay abriga muitos 
concertos, conferências, eventos esportivos e mercados de 
agricultores.

CLIMA

O Hawke's Bay é seco e temperado com longos verões 
quentes e invernos frios. No verão, os máximos diurnos estão 
em torno de 19-24°C caindo para 10-15°C no inverno. A 
precipitação é altamente variável - o verão pode ter secas ou 
fortes chuvas. No inverno, a Baía de Hawke está sujeita a 
ventos frios do sul.

ECONOMIA
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Nelson

Existem muitos aspectos exclusivos para esta região. Em 
nenhum outro lugar do mundo, por exemplo, você encontrará 
três parques nacionais muito distintos em uma área 
relativamente pequena, oferecendo águas brilhantes, areias 
douradas, florestas nativas espetaculares, lagos e montanhas, 
facilmente acessível o ano todo.

Muitas vezes conhecido como “o topo do sul”, Nelson Tasman 
ocupa o canto noroeste da Ilha do Sul. O centro principal, a 
cidade de Nelson (população 49.900) fica a 5 horas de carro 
de Christchurch. De avião, Nelson fica a apenas 30 minutos de 
Wellington, a 40 minutos de Christchurch e a cerca de 1 hora e 
meia de Auckland.

Nelson muitas vezes supera as horas de sol da Nova Zelândia. 
Ele também possui praias douradas e turismo produtivo, 
vinho, horticultura e pesca.
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A costa de Nelson é notável por duas enormes baías rasas – 
Tasman Bay e Golden Bay. O interior é montanhoso com 
atraentes lagos e áreas de calcário e mármore, que apresentam 
cavernas profundas. As nascentes de Te Waikoropupu (Pupu), 
que produzem a água doce mais límpida do mundo, fazem parte 
do sistema de cavernas mais profundo do hemisfério sul.

Com um clima ideal em crescimento, Nelson produz todo o 
lúpulo comercial da Nova Zelândia e, consequentemente, 
tornou-se a capital da cervejeira artesanal do país com 11 
cervejarias artesanais, enquanto as 25 vinícolas da região se 
destacam na produção de vinhos aromáticos e chardonnay. 
Outros destaques hortícolas incluem maçãs e bagas, enquanto 
os produtos do oceano fizeram de Port Nelson o maior porto de 
pesca da Australásia.

LIFESTYLE

Nelson Tasman é conhecido por suas belas reservas e 
parques nacionais que oferecem excelentes caminhadas. Há 
muitas opções de recreação ao ar livre, desde caiaque no 
Abel Tasman Park até a trilha Heaphy Track, uma das nove 
"grandes caminhadas" da Nova Zelândia. As costas e lagos 
são ideais para nadar, andar de barco, velejar e pescar. 
Golden Bay particularmente é famosa por suas praias 
arenosas e é popular com estilos de vida alternativos para 
suas terras férteis. A cidade de Nelson é inteligente e bem 
desenvolvida. Sua próspera arte local e artesanato inclui 
alguns dos melhores artistas visuais da Nova Zelândia, 
oleiros, sopradores de vidro e escultores de madeira, e a 
cidade oferece uma gama completa de comodidades, 
incluindo excelentes cafés e restaurantes.
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CLIMA

A região de Nelson Tasman é conhecida por verões quentes e 
invernos frios. As temperaturas máximas médias de verão 
variam de 21 a 24°C, com as maiores registradas alcançando 
36,3°C. Os máximos médios de inverno variam entre 13 e 
14°C. O inverno pode ser tempestuoso, mas geralmente 
Nelson desfruta de um dos melhores climas de todos os 
principais centros da Nova Zelândia.

ECONOMIA

A economia da região tem quatro impulsionadores principais 
- horticultura, pesca, silvicultura e turismo. O porto de 
Nelson é o maior porto de pesca em alto mar da Australásia. 
Horticultura inclui maçãs, peras, kiwis e lúpulo. A viticultura e 
a produção de vinho estão se desenvolvendo fortemente, 
com a fabricação de cervejas artesanais se tornando cada 
vez mais populares.
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Queenstown

Queenstown é um cenário incrível para uma experiência de 
estudo. Como uma capital mundial dos esportes radicais e 
destino de viagem procurado, Queenstown oferece aos alunos 
um estilo de vida vibrante e empolgante em um dos mais 
belos ambientes naturais do mundo.

É um local deslumbrante que foi classificado como o principal 
destino da Australásia (World Travel Awards) e o destino 
número um da Nova Zelândia (Trip Advisor), além de a Nova 
Zelândia ser um dos país mais socialmente avançado do 
mundo (The Social Progress Imperative).
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Com um ambiente de estudo internacional caloroso e 
acolhedor, Queenstown está comprometida em garantir que 
todos os alunos aproveitem seu tempo nesta bela parte do 
mundo. A acessibilidade do aeroporto internacional, 
variedade de opções de acomodação, um centro da cidade 
compacto e opções para qualquer orçamento fazem de 
Queenstown um local de estudo ideal.

Estudando inglês, treinamento vocacional de nível superior 
ou uma qualificação específica de pós-graduação, por que não 
transformar a região de Queenstown em sua sala de aula? É 
também um lugar onde os alunos podem formar amizades 
duradouras com seus pares, criando fortes memórias da vida 
na bacia de Wakatipu, e também criar fortes redes 
internacionais à medida que aprendem com pessoas de todo 
o mundo.

GEOGRAFIA

Queenstown está localizada no canto sudoeste da Ilha Sul da 
Nova Zelândia e é muito acessível, com vários vôos diretos 
diários de todos os principais centros da Nova Zelândia, bem 
como serviços diretos de Sydney, Brisbane, Melbourne e 
Coolangatta, na Austrália. O Aeroporto Internacional de 
Queenstown está localizado a apenas 15 minutos do centro 
de Queenstown e oferece conexões para o centro da cidade 
com serviços de translado, táxi, ônibus e aluguel de carros. 
Para os visitantes que escolheram dirigir, experimentar a 
bela Southern Scenic Route através de Otago e Southland é 
uma maneira impressionante de chegar a Queenstown ou 
serpentear pela South Island a partir da West Coast ou 
Canterbury, aproveitando o tempo para apreciar a paisagem 
ao longo do caminho.
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CLIMA

Devido à sua altitude relativamente moderada (310 metros) e 
arredores de alta montanha, Queenstown tem um clima oceânico. 
O verão tem longos dias quentes com temperaturas que podem 
chegar a 30°C, enquanto os invernos são frios, com temperaturas 
muitas vezes em dígitos únicos com queda de neve frequente, 
embora não haja cobertura permanente de neve durante o ano. 
Tal como acontece com o resto do Central Otago, Queenstown 
está dentro da sombra da chuva dos Alpes do Sul, mas sendo 
mais perto da costa oeste da cidade é mais suscetível a frentes 
de chuva em comparação com Cromwell, Wanaka e Alexandra 
nas proximidades. A temperatura mais quente registrada em 
Queenstown é de 34,1°C, enquanto a mais fria é de -8,4°C.

ECONOMIA

O alojamento residencial na área de Queenstown é bastante 
caro devido a fatores como a cidade ser um destino turístico, 
a falta de terra e a conveniência de estrangeiros e 
investidores. Queenstown é classificado como o lugar menos 
acessível na Nova Zelândia para comprar uma propriedade, 
ultrapassando Auckland no início de 2017. Com tudo, a taxa 
de crescimento da área é uma das mais rápidas no país, com 
a população crescendo 7,1% de 2015 a 2016 em um período 
de 12 meses. A maioria dos empregos em Queenstown é 
relacionada a turismo ou acomodação. O crescimento do 
emprego também foi o mais alto de qualquer área na Nova 
Zelândia em 10,3% no ano de 2016.
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Tauranga

Tauranga é a maior cidade da região de Bay of 
Plenty e um dos centros populacionais que mais 
crescem no país. Central para Auckland, Rotorua e 
Hamilton, e apenas a 15 minutos de carro de uma 
das cidades de praia mais populares da Nova 
Zelândia, Mount Maunganui.

Tauranga, um centro metropolitano rodeado por 
um belo litoral. Vá velejar, pescar ou observar 
golfinhos e mergulhe no deslumbrante ambiente 
costeiro.
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O porto de Tauranga está em evidência em quase todo lugar 
que você vai, proporcionando à área urbana um ambiente 
atraente à beira-mar. pesca, vela, mergulho e passeios de 
golfinhos são fáceis de organizar, ou confira um dos pontos 

O centro de Tauranga tem várias áreas historicamente 
significativas para ver durante uma caminhada cênica pela 
região. A área à beira-mar é moderna e sempre 
movimentada, e abriga diversos cafés, restaurantes, pubs e 
casas noturnas, além de diversas opções de acomodação. Do 
outro lado da estrada, à beira da água, as escadas das marés 
trazem o porto literalmente aos seus pés e as crianças 
podem se divertir facilmente no parquinho infantil local. As 
imaginações correm como selvagens enquanto esculpem as 
esculturas de bronze de Hairy Maclary – uma cena de livro de 
histórias com os amados personagens dos livros infantis 
famosos de Dame Lynley Dodd, de autoria de Tauranga.

de beleza locais – McLaren Falls ou o Kaimai Mamaku Forest 
Park.

LIFESTYLE

A espectacular costa de Bay of Plenty oferece todo o tipo de 
oportunidades para natação, surf, passeios de barco, 
mergulho e pesca. No interior há uma vasta gama de 
atividades, incluindo vagar, rafting e caiaque, esqui aquático, 
neve e caça. Se você tem um estilo de vida mais descontraído 
em mente, há passeios pela mata e costeiras, pesca com 
mosca, campos de golfe e vinícolas para desfrutar. Tauranga 
e Rotorua também são bem conhecidas por eventos que 
destacam comida e vinho, música incluindo um festival anual 
de jazz, artes e cultura e espetáculos esportivos. Eles 
também têm cenas prósperas de café e restaurante e uma 
vida noturna diversificada.
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CLIMA

Bay of Plenty experimenta verões quentes e úmidos e 
invernos suaves. Os máximos médios diários variam de 9 a 
16°C no inverno a 22 a 26°C no verão, embora possam ser 
mais altos nas áreas costeiras. Tauranga é um dos lugares 
mais ensolarados da Nova Zelândia, recebendo cerca de 
2.200 horas por ano. Em 2013, Whakatāne, ao longo da costa 
a leste, recebeu impressionantes 2.792 horas.

ECONOMIA

Grande parte da produção da região é baseada na produção 
primária e no processamento de frutas, carnes e produtos 
lácteos. Kiwis é a maior exportação hortícola da região, com 
os abacates se tornando mais importantes recentemente. O 
Porto de Tauranga é uma importante força econômica e um 
dos principais portões de exportação da Nova Zelândia, e a 
região também abriga algumas empresas de design e 
construção de barcos líderes mundiais. A silvicultura é um 
grande empregador - a floresta Kaingaroa da região é a 
maior floresta plantada à mão na Terra. Sua saída é enviada 
para o mundo do porto de Tauranga. Rotorua foi um 
destaque inicial para muitos turistas por causa de suas

saídas de vapor geotérmicas, piscinas de lama, gêiseres e 
fontes termais. Hoje, sua sensação de ser um centro da 
cultura Maori é parte essencial de qualquer itinerário 
turístico.
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Wellington

A cidade de Wellington está encravada entre colinas íngremes 
e o mar. Cordilheiras acidentadas (os Rimutakas e os Tararuas) 
pairam sobre o porto. A diversidade de recursos naturais 
significa que dentro de 10-15 minutos, você pode estar 
andando ou praticando mountain bike em mata nativa, ou 
andar de caiaque ao longo da costa.

A localização de Wellington no centro da Nova Zelândia 
ganhou o papel da capital em 1865. Hoje, o Parlamento e o 
prédio da Beehive são ícones nacionais. Wellington está 
aproximadamente 8 horas e meia de Auckland por estrada, e 
cerca de uma hora por via aérea. A Ilha Sul é um passeio de 
balsa cênica de três horas em toda a Cook Strait (O estreito de 
Cook é o estreito entre a Ilha Norte e a Ilha Sul da Nova 
Zelândia. Tem seu nome em homenagem a James Cook, que 
foi o primeiro europeu a navegar por ele).
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A localização da capital criou um distrito central de negócios 
que incentiva o famoso café e a cultura da cerveja artesanal. 
Os setores de criação, TI, educação e governo se combinam de 
uma maneira que significa que sempre há algo acontecendo.

LIFESTYLE

WELLINGTON É COSMOPOLITA: apenas Auckland é mais 
diversificada etnicamente. Os salários médios e os níveis de 
educação são altos, apoiando uma comunidade artística e 
cultural próspera com muitas galerias, museus, teatros e 
festivais. A cidade é conhecida por bons restaurantes e sua 
cultura de café - tem mais cafés por cabeça do que Nova York.

Wellington desenvolveu indústrias de tecnologia digital e 
cinema com arquivos como O Hobbit, King Kong, O Senhor 
dos Anéis e Avatar sendo produzidos aqui. A educação 
terciária e a pesquisa são outros importantes contribuintes 
para a economia local.

nacionais e agências governamentais. Nos últimos anos,

CLIMA

Os máximos médios no verão variam entre 17-21°C, enquanto 
os máximos no inverno são em média em torno de 9-10°C. No 
geral, as temperaturas raramente sobem acima de 25°C ou 
caem abaixo de 4°C. No entanto, as temperaturas caindo no 
sul podem tornar a temperatura muito mais fria. As 
temperaturas tendem a ser mais quentes ao norte na Costa 
Kapiti. A cidade também é relativamente ventosa, afetada 
por rajadas canalizadas pelo Estreito de Cook.

ECONOMIA E INDÚSTRIA

Como a capital, Wellington é o lar de muitas instituições
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A BRAZILKIWI
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A BRAZILKIWI

A Brazilkiwi exerce o papel de 
intermediária, atividade pela qual é 
remunerada exclusivamente pelas 
escolas e universidades 
fornecedoras na Nova Zelândia, 
através de comissão de vendas 
sobre o valor do curso contratado 
pelo estudante. Por este motivo, 
garante que o valor cobrado seja o 
mesmo caso o estudante fosse 
contratar diretamente com a 
instituição de ensino.

O que você precisa saber sobre o
Programa de estudos na Nova Zelândia

£ Você estudará com alunos de outras 
nacionalidades e de diferentes faixas 
etárias, podendo prevalecer alguma 
nacionalidade em especial em sua 
turma, conforme o período do ano em 
que iniciar seu programa ou de acordo 
com o público-alvo da instituição na 
Nova Zelândia ou até mesmo em 
função do nível de conhecimento.

£ Novas turmas costumam iniciar com 
frequência, geralmente toda segunda 
feira e, por essa razão, você não 
precisa esperar para estudar com 
uma turma formada totalmente por 
novos alunos. Salvo cursos específicos 
de qualificação diferenciada.

£ Os professores e coordenadores das 
instituições de ensino da Nova 
Zelândia não falarão português com o 
participante e mesmo que conheçam 
a língua portuguesa ou qualquer 
outra semelhante, procurarão usar o 
Inglês para a resolução de qualquer 
tipo de situação.

£ A metodologia de ensino das 
Instituições da Nova Zelândia é 
diferente da metodologia das escolas 
de idiomas brasileiras que, por 
ventura, você tenha algum dia 
frequentado.
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£ Não há promessas por parte da Brazilkiwi de que o participante voltará de sua experiência com conhecimento fluente do idioma, 
pois isso dependerá de inúmeros fatores como: tempo de estudo, empenho, dedicação e capacidade de aprendizado de cada 
indivíduo.

£ O sistema de avaliação e mudança de nível de escola na Nova Zelândia 
é individualizado, o que significa que alguns alunos poderão mudar de 
nível em diferentes períodos e em um espaço de tempo diferente de 
outros. A decisão quanto seguir no mesmo nível ou mudar para outro 
é do professor responsável ou coordenador de cada turma.

£ As instituições de ensino na Nova Zelândia 
possuem regras de frequência e de convivência 
e é esperado que o participante as respeite, sob 
pena de ter seu curso ou seu visto cancelado ou 
não receber certificado.
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TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO 

PARA PAGAMENTOS DO CURSO, ACOMODAÇÃO ETC, VOCÊ PODE UTILIZAR OS MÉTODOS DE PAGAMENTO A SEGUIR:

A PayToStudy é exclusiva para pagamentos de cursos e 
coisas relacionados ao curso. É um processo de 
pagamentos online fácil de usar que oferece segurança, 
rapidez e economia ao efetuar pagamentos internacionais 
para a Brazilkiwi, economizando tempo e dinheiro em 
relação às taxas cobradas em pagamentos internacionais.

O CohortGo permite que você faça o pagamentos do seu curso, bem como demais despesas 
com seguro viagem, transfer do aeroporto e acomodação. É livre de encargos e com 
competitivas taxas de câmbio. O pagamento é feito por uma conta bancária local no Brasil, 
portanto você não estará sujeito a nenhuma taxa internacional de transferência.

A TransferWise, pode ser utilizado para todos e quiser pagamentos 
internacionais, pois é uma empresa de transferência de dinheiro e você 
vai poder utilizar depois para enviar dinheiro para despesas gerais.

Ele permite que você faça o pagamentos do seu curso, bem 
como demais despesas com seguro viagem, transfer do 
aeroporto e acomodação, livre de encargos e com 
competitivas taxas de câmbio. O pagamento é feito por uma 
conta bancária local no Brasil, portanto você não estará 
sujeito a nenhuma taxa internacional de transferência.
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https://brazilkiwi.paytostudy.com/
https://brazilkiwi.paytostudy.com/
https://brazilkiwilimited-br.cohortgo.app/pt
https://brazilkiwilimited-br.cohortgo.app/pt
https://transferwise.com/ef/claudiap170
https://transferwise.com/ef/claudiap170
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BANCOS

Abrir conta em um banco da Nova 
Zelândia é uma tarefa simples. Você tem 
a opção de fazer online ainda no Brasil 
ou deixar para fazer quando chegar à 
Nova Zelândia, pois não demora nada. 

O ANZ é um dos bancos que oferecem 
abertura de conta online. Mas, ao 
chegar aqui você pode escolher o banco 
que quer usar. 

Nós particularmente gostamos muito do ASB, ( www.asb.co.nz – student package ),
por ser prático, com ótimo atendimento e simples de usar. Mas para abrir sua conta, você 
precisa primeiro fazer um pré- cadastro e eles enviam uma carta de confirmação de 
endereço para você. E depois você retorna à agência para finalizar a abertura de conta.

É necessário a apresentação de um comprovante de endereço,  (a carta da Homestay por 
exemplo, carta da escola ou universidade), passaporte e mais um documento que podem 
ser o RG ou Carteira de motorista.

VOLTAR AO MENU

http://www.anz.co.nz/personal/migrants-travel-foreign-exchange/microsite/en/banking-with-anz/
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IRD

é um documento equivalente ao nosso CPF no Brasil, que é obrigatório para todos 
que tiverem permissão de trabalhar, mesmo que por meio período. Você pode 
solicitar o seu IRD utilizando o próprio o site  ou indo a uma agência do NZPost. O 
formulário que você deve preencher é o  IR742 que é o formulário para quem não é 
residente ainda (–IRD number application  non-resident/offshore individual 
IR742) .

Para solicitar o IRD, é preciso que a conta bancária já esteja aberta. Ambas são 
atividades fáceis e portanto podem ser feitas quando você chegar à Nova Zelândia.

IMPORTANTE

Vale lembrar que na Nova Zelândia é 
obrigatório o pagamento de impostos que 
variam de acordo com a sua renda anual. 
Você somente irá receber algum reembolso 
de imposto caso pague mais do que é devido 
ou quando o Governo oferece algum bônus. 
Veja tabela das taxas de imposto cobrado. 
(fonte: IRD)

VOLTAR AO MENU

http://www.ird.govt.nz/news-updates/ird-number-application-changes.html
http://www.ird.govt.nz/news-updates/ird-number-application-changes.html
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TAXAS DE IMPOSTO PARA O ANO FISCAL 

Até $14,000

Acima de $14,000 e até $48,000

Acima de $48,000 até $70,000

Superior a $70,000

10.5%

17.5%

30%

33%

Rendimentos Tributáveis Taxa de imposto

VOLTAR AO MENU
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PROGRAMAS DE ESTUDOS NA NOVA ZELÂNDIA

VOLTAR AO MENU
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PROGRAMAS DE ESTUDOS NA NOVA ZELÂNDIA

A Nova Zelândia é famosa por suas grandes universidades e 
sistema de educação que é considerado um dos melhores do 
mundo. Por isso, fica fácil escolher uma instituição de ensino 
para seu programa de estudos.

Seja ele um curso de inglês, um curso profissionalizante, pós 
graduação ou até mesmo doutorado, todos eles possuem 
programas diferenciados e super atraentes. 

A Nova Zelândia possui um sistema educacional rigoroso e 
organizado, o NZQA (New Zealand Qualifications Authority), 
Instituição que regula qualidade de ensino da Nova Zelândia, 
exige que todas as instituições de ensino que recebem 
estudantes internacionais sejam registradas, sigam regras 
específicas e estejam dentro dos padrões de qualidade 
exigidos por eles.

VOLTAR AO MENU
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OPÇÃO DE ESTUDOS
na Nova Zelândia

A Brazilkiwi pode te auxiliar nesta busca e te 
sugerir opções que atendam ao seu perfil 
profissional ou interesse.

De cursos de Inglês a Doutorados - Nova 
Zelândia oferece uma variada lista de opções 
de áreas de estudo para você escolher.

Os preços para estudantes internacionais 
variam dependendo do tipo de curso, onde 
você estuda e quanto tempo estuda.

OS PROGRAMAS OFERECIDOS
NA NOVA ZELÂNDIA SÃO:

¢ Diplomas/Certificates

¢ Postgraduate degree

¢ Master

¢ Bachelor's degree

¢ PhDs

¢ English language courses

VOLTAR AO MENU
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CURSOS
de Inglês

Os cursos de Inglês são desenhados para atender a todas as 
necessidades. Seja você iniciante, intermediário, fluente ou seja 
daqueles que querem se qualificar para serem professores de 
Inglês, ou fazer um teste de proficiência. 

As escolas de inglês oferecem turmas iniciando todas as segunda 
feiras, com exceção dos cursos específicos, como cursos de 
NZCEL, IELTS, Cambridge, Inglês para Negócios, CELTA e TESOL. 
Estes terão dia certo para iniciar e terminar. Diante dessa 
flexibilidade, você pode se programar para estudar nas férias do 
trabalho ou das férias escolares.

VOLTAR AO MENU
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Podendo optar por pacotes a partir de 4 semanas de aula até o 
número de semanas que você achar que é suficiente para o seu 
aprendizado. Sem limites ou sem obrigação de blocos fechados 
de semanas, você escolhe o quanto quer estudar.

Existem escolas que hoje já oferecem cursos noturnos, mais 
por uma demanda da América Latina, onde a cultura é 
trabalhar durante o dia e estudar a noite. Mas de modo geral 
as turmas iniciam pela manhã até a tarde.

£ Para cursos de curta duração de até 90 dias, não há 
necessidade de solicitar visto de estudos. Você pode 
entrar como turista e apresentar seu plano de estudos 
na chegada ao aeroporto Internacional de Auckland. 
Para obter o visto de estudante você precisa estar 
cursando pelo menos 14 semanas em uma escola de 
categoria 1. Neste caso, você receberá a permissão de 
trabalhar por meio período durante o curso.

VOLTAR AO MENU
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CURSOS
Profissionalizantes

Cursos profissionalizantes podem ser de curta ou longa duração, 
são eles níveis 3,4,5 e 6. Podem ser em diversas áreas, desde 
cozinha até cursos de negócios. Eles exigem que você já tenha 
um conhecimento e habilidade mínima da língua inglesa para 
poder acompanhar o curso e ter um bom aprendizado. 

Você não precisa ter nenhuma formação anterior para cursar 
cursos destes níveis. Basta que seu nível de inglês seja suficiente, 
e comprove através de teste de proficiência acadêmico, seja de 
IELTS, TOEFEL, PTE ou CAMBRIDGE.

VOLTAR AO MENU
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CURSOS DE
Diploma ou Pós Graduação

Além disso, este tipo de curso, geralmente nível 7 (Diploma)  ou 8 
(Pós Gradução) , garante que o estudante tenha permanência 
maior dentro do país, pois são cursos geralmente de 1 ano de 
duração, onde o estudante terá direito a trabalhar por 20 horas 
semanais durante os estudos e 40 horas durante as férias. Após 
a conclusão do curso, ele poderá aplicar o Pós Study Work 
Permit que permite trabalhar por 1, 2 ou até anos por tempo 
integral.

Estes cursos são bem atraentes para pessoas que já possuem 
uma graduação e nível de inglês avançado e desejam adquirir 
uma qualificação internacional .

*** regras se aplicam

VOLTAR AO MENU
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CURSOS DE
Mestrado e Doutorado

Outro benefício do curso de mestrado nível 9 é a possibilidade de 
trazer a família junto. O cônjuje terá direito a trabalhar por 
tempo integral durante o curso e crianças a partir de 5 anos têm 
direito à escola pública.

Cursos de mestrado além da graduação, nível de inglês avançado 
exigem que o estudante tenha conhecimento ou experiência na 
área de estudo escolhido. Não é necessário um projeto para  ser 
aceito no programa, mas durante o curso, um projeto será 
desenvolvido junto a um orientador da instituição escolhida.

Os cursos de doutorado, por sua vez, têm se tornado 
interessantes, pois além de oferecer tempo de visto ainda mais 
longo, podendo chegar a 5 anos, o valor da anuidade é igual para 
alunos nativos e estrangeiros. Isso proporciona uma 
oportunidade fantástica para quem deseja desenvolver um 
projeto de doutorado no exterior. Bolsas também são oferecidas 
em casos isolados, mas que são tratados diretamente com cada 
instituição após início do curso.

VOLTAR AO MENU
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TIPO DE VISTOS

VOLTAR AO MENU
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TIPO DE VISTOS

A Nova Zelândia oferece uma variações 
enorme de tipo de vistos para seus 
visitantes. Entre eles os mais comuns são: 

TURISTA
ESTUDANTE
WORK HOLIDAY VISA
TRABALHO
RESIDENCIA

VOLTAR AO MENU
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VISTO
de turista 

NzeTA é a taxa de conservação do tursimo e meio ambiente da 
NZ, uma vez você aplicou o NZeTA , existe a possibilidade que a 
imigração exija que você aplique o visto online de turista e envie 
provas de que é um turista genuíno, como reservas de hoteis, 
fundos financeiros etc . 

Brasileiros não precisam de visto para entrar na Nova Zelândia. 
Este é concedido na sua chegada ao aeroporto internacional de 
Auckland.  No entanto desde o dia 01/10/2019 é obrigatório a 
solicitação e pagamento da taxa de NZeTA (Autoridade de 
Viagem Eletrônica da Nova Zelândia). Explicação detalhada 
abaixo.  

Chegando ao aeroporto, os oficiais de imigração vão ou não te 
dar permissão para entrar no país, com duração variável de 1 a 
90 dias que poderão ser prolongados por até, no máximo, nove 
meses, desde que sua aplicação seja feita antes de sua data de 

vencimento online no site da imigração no País. 

Sim, sua entrada é decidido na hora da sua chegada, porém 
baseados em informações prévias a respeito de cada indivíduo que 
deseja entrar no país.

Este visto dado no aeroporto é somente para TURISMO, o que o 
próprio nome já diz, e você não poderá exercer nenhuma outra 
atividade diferente (ressalvo estudar, participar de palestras e 
seminários), ficando CLARO que é ILEGAL trabalhar com visto de 
turista.

Você poderá estudar pelo período de 3 meses sem a necessidade 
de aplicar para visto de estudante, basta apresentar os 
documentos exigidos, como comprovação de pagamento da escola, 
acomodação, seguro viagem e fundos financeiros de NZ$1,000.00 
doláres Neozelandes para cada mês que for ficar no país.

VOLTAR AO MENU
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Antes de viajar para a Nova Zelândia, verifique se você precisa 
de um NZeTA (Autoridade de Viagem Eletrônica da Nova 
Zelândia). Você também pode ter que pagar uma Conservação 
Internacional de Visitantes e Imposto de Turismo (IVL).

NZeTA e IVL para viajantes com isenção de visto

Depois deste período vivenciando as belezas do país, muitas 
pessoas decidem ficar aqui por um tempo ainda maior, viver com 
a família ou até mesmo tentar uma vida nova solo. Então a 
situação muda, pois para isso você precisa de um tipo adequado 
de visto para a sua permanência. Fale então com a Brazilkiwi 
para te orientar neste próximo passo.

É muito comum as pessoas se apaixonarem pelo país desejarem 
permanecer por tempo maior como turista. Neste caso você 
poderá renovar seu visto de turista por um tempo maior de até 9 
meses.  Lembrando que você deverá comprovar o motivo pelo 
qual deseja prolongar sua estadia e comprovar que possui 
recursos financeiros suficientes para ficar na Nova Zelândia

O IVL é uma maneira de os viajantes contribuírem diretamente 
com a infra-estrutura turística que usam e para ajudar a 
proteger e melhorar o ambiente natural que eles irão desfrutar 
durante sua estada na Nova Zelândia.

O NZeTA é necessário para viajar a partir de 1º de outubro de 
2019. Você deve solicitar um NZeTA antes de viajar para a Nova 
Zelândia se você:

£ Possui um residente permanente da Austrália.

£ Vai visitar ou está em trânsito de um país cujos portadores 
de passaporte não precisam obter um visto antes de chegar 
à Nova Zelândia

£ Vai viajar em um passaporte de um país de isenção de visto 
de turismo, e você estará em trânsito através do salão de 
trânsito do Aeroporto Internacional de Auckland, a caminho 
de outro país. ( Por ex: vai para Austrália e passará por NZ)

VOLTAR AO MENU



62

Você deve pagar um NZeTA se estiver viajando para a 
Nova Zelândia a partir de 1º de outubro de 2019. O 
sistema de solicitação do NZeTA estará disponível a 
partir de julho de 2019.

Solicite seu NZeTA pelo aplicativo ou site da 
imigração bem antes de sua viagem para a Nova 
Zelândia. Pode levar até 72 horas para aprovar seu 
NZeTA. Se você não tiver um NZeTA quando fizer o 
check-in do seu voo ou cruzeiro, você não poderá 
embarcar.

£ NZD $ 9 para solicitações enviadas usando o aplicativo da 
Imigração para dispositivos móveis

£ NZD $ 12 para solicitações usando o formulário do site.

O IVL custa NZD $ 35 para cada pessoa viajando para a Nova 
Zelândia e é cobrado na mesma transação que o seu NZeTA.

Seu NZeTA e IVL são válidos para várias visitas e até 2 anos.

Um NZeTA custa:

VOLTAR AO MENU
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VISTO
de Estudante

Para obter a permissão de trabalho no visto de estudante, é 
necessário que a escola seja de categoria 1 e o curso de no 
mínimo 14 semanas e 20 horas semanais.

Para obter o visto de estudante, o aluno precisa estar 
matriculado em, no mínimo, 14 semanas de aula.  Pode ser 
cursos de Inglês, diploma ou pós graduação, mestrado ou 
doutorado.

Se a escola for de categoria 2, o estudante receberá o visto de 
estudante, sem a permissão de trabalho.

A solicitação do visto de estudante pode ser feita online através 
do website da imigração da Nova Zelândia. Fazendo sua 
aplicação online, o candidato fará o upload de toda a sua 
documentação de suporte direto no site da imigração, você 
receberá a confirmação e status do seu visto através de um 
comunicado por e-mail. Desde 2016 não há mais necessidade de 
envio do passaporte para a imigração.

Cada modalidade de programa de estudo oferecerá tipo de visto 
diferenciado, com permissão de trabalho ou não.

VOLTAR AO MENU
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£ ID do patrocinador;

£ Cópia do passaporte das 2 primeiras páginas;

£ Carta de oferta da escola, destacando o curso para o qual 
foi aceito;

£ Garantia de acomodação com o endereço de onde o aluno 
vai ficar;

£ Raio-x do peito para cursos superiores a 6 meses e 

exames completos para cursos acima de 1 ano (Estes 
exames e Raio X são enviados para a Imigração pelas 
próprias clínicas);

£ Foto estilo passaporte (em formato JPEG);

£ Comprovação de fundos para se manter no país durante 
os estudos – NZD 1250 por mês de estudo, via extratos de 
banco (movimentação dos últimos 6 meses). Se for utilizar 
alguém da família como responsável financeiro, utilizar o 
formulário preenchido e assinado pelo gerente do banco 
Financial Undertaking for a Student form – (INZ 1014 PDF) 

£ Seguro Viagem/saúde;

£ Recibo da escola, comprovando o pagamento realizado e 
as datas de início e fim das aulas;

£ Comprovação financeira para comprar as passagens de 
ida e volta ou cópia das passagens aéreas 

£ Carta de intenções;

£ Prova de vínculo com o país de origem para onde você 
tem intenção de voltar e outros documentos adicionais 
podem ser solicitados ao longo da aplicação.

£ Taxa consular no valor de NZ$330,00* paga através de 
cartão de crédito (valor sujeito a alterações);

LISTA DE DOCUMENTOS PARA APLICAÇÃO DE VISTO DE ESTUDANTE:

*Taxas da imigração variam sem aviso prévio

VOLTAR AO MENU
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WORK HOLIDAY VISA
Visto de férias e trabalho

Este visto permite ficar na Nova Zelândia 
por um período de 1 ano, viajar, estudar por 
até 6 meses e trabalhar. No entanto não é 
permitido trabalhar por mais que 3 meses 
para o mesmo empregador.

O Working Holiday Visa é liberado uma vez 
por ano para 300 vagas para candidatos 
entre 18 e 30 anos de idade.  Aplicação é 
feita online em data especifica liberada 
pela imigração da Nova Zelândia com 
antecedência.

£ Não viajar com dependentes - filhos ou parceiro - já que este visto 
não permite trazer dependentes. A não ser que eles tenham um visto 
apropriado independente do seu;

£ Ter seguro médico apropriado válido por toda a estadia na Nova 
Zelândia;

£ Ter entre 18 e 30 anos de idade;

£ Ter passagem de ida e volta ao país de origem ou possui dinheiro 
suficiente para comprar a passagem de volta ao Brasil;

£ Ser cidadão brasileiro e possuir passaporte brasileiro com data de 
validade de, no mínimo, três meses após a data planejada de saída da 
Nova Zelândia;

£ Ir visitar a Nova Zelândia como turista. Trabalho e estudo como serão 
intenções secundárias; 

£ Possuir dinheiro suficiente para custear sua estadia na Nova Zelândia 
(no mínimo NZ$4.200);

£ Não ter tido um visto de 'Férias e Trabalho' concedido anteriormente; 

£ Ter certificado de antecedentes criminais limpo e saúde em dia.

PRÉ REQUISITOS:
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Você poderá acompanhar processo do visto pelo site da Imigração da Nova 
Zelândia, dentro do seu perfil através do seu login no Online Services. O telefone 
de contato da Imigração +64 9 914 4100, caso tenha dificuldade de se comunicar 
em inglês, poderá contar com o serviço de interpretação gratuito – Language 
Line –  peça PORTUGUESE INTERPRETER ou através do e-mail

Link para a aplicação do Work Holiday Visa:

http:// www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday

workingholiday@dol.govt.nz

VOLTAR AO MENU
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VISTO
de Trabalho

Para obter a permissão de trabalho, a Nova 
Zelândia oferece uma lista com profissões que 
estão em demanda aqui e as classificam como 
imediata, longo prazo e áreas de urgência.

Muitas regras se aplicam e para mais 
informações, contamos com Immigration 
Advisers (conselheiros de imigração) para 
poder te guiar neste projeto. Os vistos de 
trabalho podem ser pedidos online, dentro ou 
fora da Nova Zelândia.

Desta forma, se você é qualificado em uma das 
áreas de demanda da Nova Zelândia, você 
ganha pontuação para te auxiliar no processo 
imigratório.

£ Job Description - descrição da vaga e função;

£ Comprovantes de vínculos com o Brasil (ex: carta do empregador ou da 
faculdade).

£ Passaporte (para brasileiros, válido até no mínimo três meses após a data de 
partida da Nova Zelândia);

£ Foto no formato JPG;

£ Pagamento da taxa da Imigração via cartão de crédito;

£ Job Offer - oferta de trabalho recebida de uma empresa;

£ Individual Agreement - contrato Individual com detalhes sobre pagamento e 
condições da proposta de emprego;

£ Comprovação que o solicitante possui qualificações relevantes para a oferta 
de trabalho;

£ Comprovação que o solicitante possui experiência profissional relevante 
para a oferta de trabalho;

£ Comprovação que o solicitante é capaz de atender às exigências para 
registro profissional na Nova Zelândia caso haja exigência (depende da área);

Documentação exigida para aplicação do visto de trabalho: 

*Para mais informações sobre este visto, nós indicamos um Immigration adviser.
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VISTO
de Residência

Para que se possa chegar a obter o Visto de 
Residência, o caminho é um pouco mais longo e 
muitas variáveis entram neste tópico. Além da 
qualificação profissional, experiência, idade, 
outros requisitos como prova da habilidade do 
Inglês serão necessários para a aplicação deste 
visto. 

Muitas regras se aplicam e para mais 
informações, contate um de nossos 
representantes para que possamos te colocar 
em contato com Immigration Advisers 
(conselheiros de imigração) para poder te guiar 
neste projeto.
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SISTEMA DE EDUCAÇÃO DA NOVA ZELÂNDIA
E EQUIVALENCIAS 
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SISTEMA DE EDUCAÇÃO DA NOVA ZELÂNDIA
E EQUIVALENCIAS 
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SISTEMA DE ENSINO
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SISTEMA
DE ENSINO

NÍVEL 9: MESTRADO - MASTERS

INGLÊS - LEVEL 1, 2 E 3

LEVEL 4, 5 E 6 - CERTIFICADOS E DIPLOMAS

NÍVEL 10: DOUTORADO - PHD

NÍVEL 8: PÓS-GRADUAÇÃO - POSTGRADUATE 
DIPLOMAS

CURSOS LEVEL 7 - DIPLOMA

Tipo de curso por nível, vistos e seus benefícios
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NIVEL DE INGLÊS E TESTE DE PROFICIÊNCIA
ACEITO NA NOVA ZELÂNDIA
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ACEITO NA NOVA ZELÂNDIA 

Muitas pessoas têm dúvida sobre qual o teste 
fazer para ingressar em uma Instituição de 
ensino ou Universidade da Nova Zelândia.

Independente do tipo de instituição, a regra é a 
mesma. Cada nível de curso terá uma exigência 
de um nível de Inglês. A tabela abaixo, foi 
retirada do site do  NZQA

Então não se desepere, se você tem 
preferência por um tipo de teste em relacão a 
outro e ouviu dizer que somente o IELTS seria 
aceito. Existem opções para todos os gostos, 
veja tabela abaixo. 

NIVEL DE INGLÊS E TESTE DE PROFICIÊNCIA
VOLTAR AO MENU
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Internationally Recognised English Proficiency Outcomes for International Students
1Programme Level and required outcome 

General or Academic score of 
5 with no band score lower 
than 5

Certificate
at Level 3

2IELTS test
General or Academic score of 
5.5 with no band score lower 
than 5

Certificate
at Level 4

Academic score of 5.5 
with no band score lower 
than 5

Certificate or
Diploma at Level 5

Academic score of 6 with no 
band score lower than 5.5

Academic score of 6.5 with 
no band score lower than 6

Certificate or Diploma at Level 6
Diploma or degree at Level 7
Graduate Certificate or Diploma at 
Level 7

Post-graduate Diploma or Post-graduate 
Certificate at Level 8
Bachelor Honours Degree at Level 8
Master's Degree at Level 9
Doctoral Degree at Level 10

Score of 500 (with an essay 
score of 4 TWE)

Score of 530 (with an essay 
score of 4.5 TWE)

Score of 550 (with an 
essay score of 5 TWE)

Score of 550 (with an essay 
score of 5 TWE)

Score of 590 (with an essay 
score 5.5 TWE)

Score of 35 (with a writing 
score of 14)

TOEFL Internet
based test (iBT)

Score of 46 (with a writing 
score of 14)

Score of 46 (with a 
writing score of 14)

Score of 60 (with a writing 
score of 18)

Score of 79 (with a writing 
score of 21)

B2 First or B2 First for 
Schools with a score of 154. 
No less than 154 in each skill;

Cambridge
English
Qualifications

B2 First or B2 First for 
schools with a score of 162. 
No less than 154 in each skill;

B2 First or B2 First for schools 
with a score of 162. No less 
than 154 in each skill;

B2 First, or B2 First for schools, or C1 
Advanced, or C2 Proficiency with a score 
of 169. No less than 162 in each skill;

C1 Advanced or C2 Proficiency with a 
score of 176. No less than 169 in each 
skill;

TOEFL Paper-based 
Test (pBT) where the 
test was carried out 
prior to 1 October 2017

Minimum of Grade C or 200 
in all sub-testsOET

Minimum of Grade C or 200 
in all sub-tests

Minimum of Grade C or 
200 in all sub-tests

Minimum of Grade C or 200 
in all sub-tests

Minimum of Grade C+ or 300 
in all sub-tests

a) Level 3 (General) or 
(Workplace)
b) Level 3 (General)

3NZCEL
a) Expiring
b) Current

a) Level 3 (Academic)
b) Level 3 (Applied)

a) Level 4 (General) or 
(Workplace)
b) Level 4 (General) or 
(Employment)

a) Level 4 (Academic)
b) Level 4 (Academic)

a) Level 5 (Academic) or (Professional)
b) Level 5

PTE (Academic) score of 36 
with no band score lower 
than 36

Pearson Test
of English
(Academic)

PTE (Academic) score of 42 
with no band score lower 
than 36

PTE (Academic) score of 42 
with no band score lower 
than 36

PTE (Academic) score of 50 with no 
band score lower than 42

PTE (Academic) score of 58 with no 
band score lower than 50
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The listed outcomes represent the minimum scores or grades for each test or qualification that 
qualify a student for enrolment at each programme level. Students with higher scores or grades 
than required for a particular programme level may still enrol at that level. Where the entry 
requirements for a programme are for a higher English proficiency outcome than is listed in the 
relevant row of the Table for the programme level in which the student is being enrolled, the 
student must meet that higher level.

IELTS scores used must be taken from a single IELTS Test Report Form (i.e. combining scores from 
more than one test is not permissible).

New versions of some NZCEL qualifications, and in some cases new qualifications, were published 
on 13 June 2017. These are intended to replace pre-existing versions and qualifications, which have 
been given expiring status until discontinued on 31 December 2019. 

Note 1

Note 2

Note 3

Informações completas no site no NZQA :
https://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/legislation/nzqa-rules/nzqf-related-rules/the-table/#footnote1

Todas as informações aqui contidas são baseadas no site de Imigração da Nova Zelândia.
As informações completas estão disponíveis no site:
http://immigration.govt.nz/studyinnz
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SEGURO VIAGEM
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SEGURO VIAGEM

É obrigatório o seguro de saúde/viagem para as 
pessoas que vêm para a Nova Zelândia. Seguros 
locais atendem exatamente às necessidades de 
quem vem para estudar, visitar ou trabalhar. 
Existem planos de acordo com o perfil e propósito 
do indivíduo. Além de serem mais baratos que os 
do Brasil, oferecem cobertura muito boa, 
trabalham com sistema de reembolso,  e sem 
necessidade de ir a médicos de listas credenciadas. 
Você pode ir ao médico que escolher e precisar.

Os seguros geralmente tem data inicial no dia em que você deixa o 
Brasil até o dia em que você retorna.

WHV http://orbitprotect.com/working-holiday-insurance?referrer=51
STUDENT http://orbitprotect.com/international-student-insurance?referrer=51

VISITOR http://orbitprotect.com/experience-nz-insurance?referrer=51

Você pode adquirir o seu seguro, acessando um dos links abaixo:

VOLTAR AO MENU
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ACOMODAÇÃO

VOLTAR AO MENU
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ACOMODAÇÃO

O participante estará sujeito às regras familiares e 
comuns a cultura local e para tanto, deve estar apto e 
aberto a aceitar as diferentes estruturas familiares e 
de moradia que vivenciará durante a sua experiência 
na Nova Zelândia.

ACOMODAÇÃO
em casa de família
O participante que ficar acomodado em casa de família, seja ela 
Homestay, Guesthouse ou qualquer outra denominação, declara 
estar ciente de que se trata de uma acomodação paga, mas que, 
independentemente disso, precisará seguir as regras e normas.

Por isso, concorda expressamente que a estrutura da família 
hospedeira poderá ser formada de diferentes maneiras:

b) casa com outros estudantes hospedados no mesmo período, 

e) maioria das famílias são de classe média, 

c) casa com um único familiar, com ou sem filhos, solteiro, viúvo 
ou divorciado, 

a) casa com ou sem filhos,

d) família de diferentes nacionalidades com práticas religiosas 
distintas do país de origem e do participante, 

VOLTAR AO MENU
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Sendo que o participante não deve esperar gozar da mesma estrutura que recebe de sua família no Brasil, Além disso:

£ É esperado que o participante esteja ciente de que o perfil de 
família pode variar muito de cultura para cultura e que as 
famílias, mesmo pagas, terão apenas como obrigação assisti-
los na oferta dos serviços contratados previamente.

£ O participante não deve esperar uma relação familiar típica 
ou semelhante a referência de família que está acostumado 
em seu país.

£ O participante deve estar ciente de que acomodação 
contratada costuma estar localizada em zonas residenciais e 

por essa razão, não deve esperar relativa proximidade com 
as áreas turísticas ou mesmo com a sua escola no exterior, 
podendo ter que se deslocar através de transporte público 
local de sua acomodação até a sua escola.

£ Algumas regras como empréstimo de chaves, horários para o 
fornecimento de refeições, tipo de refeições oferecidas 
(quando contratadas), horário de chegada, visitas de amigos 
entre outros, variarão de acordo com cada família hospedeira 
e o participante não pode esperar que haja uma 
padronização entre a sua família e a de seus colegas.

VOLTAR AO MENU
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ACOMODAÇÃO
Estudantil
O participante está ciente de que o Acomodação Estudantil 
contratado não oferece os mesmos serviços de um hotel e 
que poderá variar bastante conforme o local e tipo de 
residencial contratado.

Entre algumas características que o participante 
deve estar ciente:

£ As chaves que por ventura forem emprestadas ao participante 
serão de sua responsabilidade, assim como eventuais incidentes 
ocasionados pelo extravio ou empréstimo das mesmas.

£ Em geral os residenciais cobram um depósito de garantia (Bond) 
que é a segurança contra danos causados no apartamento.

£ Existem serviços a parte que o participante poderá ter que pagar, 
como os de lavanderia existentes em alguns residenciais e em 
outros casos, pelo uso da internet.

£ O participante é responsável pela limpeza e manutenção de seu 
quarto, assim como os das áreas de uso comum quando forem por 
ele utilizados.

£ O residencial não se responsabiliza por objetos de valor de seus 
hospedes e por isso, é esperado que o participante tenho o 
cuidado de trancar o seu quarto e guardar bem seus pertences.

£ O residencial poderá abrigar alunos da mesma escola do 
participante assim como alunos e viajantes de outras escolas e 
localidades.

£ Alguns residenciais não permitem o ingresso de visitantes 
seja qual for o pretexto.

£ O banheiro será sempre compartilhado, assim como a 
cozinha.

£ Ambientes comuns da Acomodação Estudantil como salas 
e demais espaços de convivência são utilizados por todos 
os moradores do local e em muitos casos, a organização 
dessas áreas são realizadas pelos próprios moradores.
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A imigração da Nova Zelândia sugere que você 
chegue aqui com pelo menos 4 semanas de 
acomodação já reservadas. 
O comprovante de acomodação também é 
solicitado quando você vai aplicar o seu visto de 
estudante, ou quando você entra como turista é 
solicitados pela Imigração  na sua chegada no 
aeroporto.

ACOMODAÇÃO ESTUDANTIL:

São bem localizadas, próximas às escolas, são geralmente 
apartamentos de 1 ou 3 quartos onde você irá compartilhar a área 
comum.

Oferecem internet nos quartos, limpeza 1 vez por semana e lavanderia 
pública no sistema de pagamento com moedas.

Depois deste período é muito comum as pessoas encontrarem o que 
chamamos aqui de flatmates e irem dividir apartamento o que muitas 
vezes fica mais barato. Mas isso só é possível depois que você já está 
aqui, pois é preciso que você se identifique com o parceiro com quem irá 
dividir um lar por um período maior. Além de ter a parte legal de 
contrato e de bond (calção) que devem ser pré-definidos no dia da 
contratação do aluguel.

Mas são opções onde você precisa estar ciente que terá que dividir o 
banheiro com outras pessoas e a cozinha também é comunitária. Bem 
localizados, tem sempre por perto das escolas, onde você economiza 
com transporte.
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Hostel
Entre algumas características que o participante 
deve estar ciente que assim como a acomodação 
estudantil:

£ Em geral os residenciais cobram um depósito de garantia 
(bond) que é a segurança contra danos causados no 
apartamento;

£ O banheiro será sempre compartilhado, assim como a 
cozinha,

£ Alguns residenciais não permitem o ingresso de visitantes 
seja qual for o pretexto;

£ Ambientes comuns do Hostel como salas e demais espaços 
de convivência são utilizados por todos os moradores do 
local e em muitos casos, a organização dessas áreas são 
realizadas pelos próprios moradores;

£ O residencial poderá abrigar alunos da mesma escola do 
participante assim como alunos e viajantes de outras escolas e 
localidades;

£ Existem serviços a parte que o participante poderá ter que 
pagar, como os de lavanderia existentes em alguns residenciais 
e em outros casos, pelo uso da internet;

£ O participante é responsável pela limpeza e manutenção de seu 
quarto, assim como os das áreas de uso comum quando forem 
por ele utilizados;

£ As chaves que por ventura forem emprestadas ao participante 
serão de sua responsabilidade, assim como eventuais incidentes 
ocasionados pelo extravio ou empréstimo da mesmas.

£ O residencial não se responsabiliza por objetos de valor de seus 
hospedes e por isso, é esperado que o participante tenho o 
cuidado de trancar o seu quarto e guardar bem seus pertences;
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HOSTEL

Opção para as primeiras semanas. Oferecem quartos 
individuais ou comunitários que variam de 2 a 8 
pessoas. Ótimo para praticar  o inglês, pois possuem 
uma rotatividade enorme de pessoas entrando e 
saindo todos os dias e de todos os países.

VOLTAR AO MENU
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Homestay
Temos parcerias com empresas de homestay que fazem 
o cadastramento e classificação das famílias com quem 
o estudante irá morar. É muito importante saber que a 
empresa de homestay vai vistoriar a casa  da família, vai 
fazer levantamento do caráter da família, nacionalidade 
e saber dos hábitos familiares, bem como, animais de 
estimação, fumantes, crianças etc. Desta forma quando 
você fizer seu cadastro, pode informar o que você gosta 
e não gostaria de ter na sua casa de família.

Esta é opção muito boa para quem quer ter a 
oportunidade de imersão na cultura do país vivendo 
com uma família neozelandesa.

As casas de famílias vão ficar a pelo menos 40 minutos 
de distância das escolas centrais, o que pode 
representar gastos adicionais com transporte, mas você 
terá alimentação incluída no preço de sua acomodação.
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Hotel no Centro para famílias: 
www.goodviewhotel.co.nz  Yvone  
Goodviewmanager@outlook.com  
*Dizer que foi indicação da Claudia da Brazilkiwi

DICAS DE ACOMODAÇÃO NA NOVA ZELÂNDIA

Outra opção 
https://www.achhobson.co.nz/

Rocklands: Este é um pouco distante da área
.central (4,3), km mas em um ótimo bairro

http://rocklands.co.nz/index.php/rooms/volkerling-double/

OUTRAS OPÇÕES DE HOSTEL PARA AS 4 PRIMEIRAS SEMANAS EM AUCKLAND

YWCA Hostel: Este fica a 5 minutos de qualquer 
escola do centro.

https://www.akywca.org.nz/

YMCA Hostel: Este fica a 5 minutos de qualquer 
escola do centro.
https://www.ymcaaccommodation.org.nz/

Empire: Fica super bem localizado e são 
apartamentos estudantis.
http://www.empireapartment.co.nz

JucySnoose: Também super perto de tudo.
https://www.jucysnooze.co.nz/

VOLTAR AO MENU
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CANCELAMENTO DE CURSOS
E/POLÍTICA/DE/REEMBOLSO
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CANCELAMENTO DE CURSOS E POLÍTICA DE REEMBOLSO

É muito importante ficar atento às políticas de reembolso da 
escola em que você está se matriculando para que você não 
seja pego de surpresa. As regras das instituições de ensino 
da Nova Zelândia são bem severas e depois que você já 
começou o curso, existem casos em que pode não haver 
nenhum reembolso. O mesmo acontece com outros 
fornecedores da Nova Zelândia. 

Além disso as regras para reembolsos de acomodação 
também são severas. Então leia atentamente os contratos 
de aluguéis, pois caso você queira cancelar ou sair antes, 
poderá ter que pagar multa e ainda perder o valor do calção 
que pagou. Fale com nossos representantes para te ajudar 
neste processo.

VOLTAR AO MENU
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GUIA DE SALÁRIO NA NOVA ZELÂNDIA
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Contabilidade
Automotivo
Banco, finanças e seguros
Construção civil
Serviço ao cliente
Educação
Engenharia
Gestão Executiva e Geral
Governo e Conselho
Cuidados de Saúde
Hospitalidade e Turismo
Recursos Humanos e Recrutamento
TI
Direito
Operações de Fábricas
Marketing, mídia e comunicações
Propriedade
Varejo
Vendas
Negociações e Serviços
Transportes e Logística

CATEGORIAGUIA DE SALÁRIO
NA NOVA ZELÂNDIA

$65k
$55k
$65k
$65k
$42k
$55k
$75k
$95k
$65k
$55k
$40k
$65k
$95k
$60k
$42k
$65k
$75k
$40k
$55k
$50k
$47k

SALÁRIO
MÉDIO

$40k - $120k
$35k - $85K
$42 - $115k
$37K - 115K
$35k - $65k
$35k - $79k
$40 - $135k
$45 - $185k
$40k - $130k
$32k - $95k
$32k - $55k
$42k - $125k
$45k - $207k
$37k - $126k
$32k - $85k
$37k - $125k
$40k - $132k
$32k - $65k
$37k - $105k
$35k - $75k
$35k - $75k

FAIXA
SALARIAL

Para você ter uma referência média do 
valor anual de salários praticados aqui 
na Nova Zelândia, viste o site:

http://www.trademe.co.nz/jobs/salary-guide

VOLTAR AO MENU
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ENCONTRAR E SE CANDIDATAR A EMPREGOS
NA NOVA ZELÂNDIA
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ENCONTRAR E SE CANDIDATAR A EMPREGOS
NA NOVA ZELÂNDIA

Para conseguir isso, é provável que você precise de um 
emprego. É perfeitamente aceitável e legal candidatar-se a 
empregos antes de obter um visto.

Se você está pensando em vir para a Nova Zelândia para 
trabalhar por alguns anos, ou talvez até para se estabelecer, 
precisará de um visto de trabalho ou de residente.

A seguir algumas informações práticas para ajudá-lo a 
encontrar um emprego na Nova Zelândia. Como você verá, 
mesmo que você ainda não esteja no país, há muito o que 
você pode fazer para começar.

Os empregadores geralmente entendem a situação e, 
quando você consegue um emprego, te ajudam com o seu 
pedido de visto. Lembre-se, no entanto, que você não poderá 
começar a trabalhar e ganhar até que seu visto seja 
aprovado.
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PREPARANDO-SE
para o trabalho

Um pouco de planejamento e preparação economizará muito 
tempo, frustração e estresse em sua busca por. emprego

Você pode ter uma idéia de quais indústrias são grandes 
empregadores na região para onde você pretende ir, no relatório: 
'Ministry of Business, Innovation and Employments report.

Você também precisa pesquisar o que os empregadores da Nova 
Zelândia procuram em candidatos e como se apresentar da 
melhor maneira possível.

A página New to New Zealand para migrantes é um bom ponto 
de partida para se preparar para a sua procura de emprego.

VOLTAR AO MENU
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FAÇA SUA 
lição de casa

Em seguida, aprofunde-se um pouco mais usando o banco 
de dados careers.govt.nz jobs. Você pode procurar por 
cargos ou profissões específicas e obter informações sobre 
remuneração, oportunidades de emprego e requisitos de 
entrada e qualificação na Nova Zelândia.

Comece fazendo uma pesquisa sobre quais indústrias e 
setores são importantes aqui e quais estão precisando de 
pessoas qualificadas. A página Job Market  lhe dará uma 
boa visão geral.

Se não houver um papel exatamente como o seu, então este 
site é um excelente local para verificar outras áreas de 
trabalho onde suas habilidades e experiências podem se 
encaixar.

Na página de sites de emprego e empresas de recrutamento 
há uma lista dos principais sites de emprego usados   na Nova 
Zelândia, incluindo em setores específicos para iniciar sua 
busca de emprego.

Se você estiver vindo para a Nova Zelândia como parceiro de 
alguém com visto de trabalho ou migrante qualificado e 
quiser experimentar algo novo, o banco de dados de 
empregos careers.govt.nz pode ajudá-lo a encontrar 
possibilidades de trabalho interessantes a serem 
exploradas.

VOLTAR AO MENU
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AQUI ALGUNS LINKS ÚTEIS PARA VOCÊ PESQUISAR POR ÁREAS:

https://www.newzealandnow.govt.nz/work-in-nz/finding-work/job-websites-and-recruitment

Healthcare jobs | Kiwi Health Jobs
https://www.kiwihealthjobs.com/?utm_source=newzealandnow.govt.nz&utm_medium=referral

Dairy farming jobs | Farm Source jobs
https://nzfarmsource.co.nz/jobs/?utm_source=newzealandnow.govt.nz&utm_medium=referral

Education jobs | Education Gazette
http://www.edgazette.govt.nz/vacancies/?utm_source=newzealandnow.govt.nz&utm_medium=referral

Crown Research Institute jobs | Science New Zealand
https://careers.sciencenewzealand.org/home?utm_source=newzealandnow.govt.nz&utm_medium=referral

More industry specific websites | careers.govt.nz
New Kiwis: https://www.newkiwis.co.nz/?utm_source=newzealandnow.govt.nz&utm_medium=referral

 Fonte:  NEW ZEALAND NOW  

VOLTAR AO MENU
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PROFISSÕES EM DEMANDA
na Nova Zelândia

Consulte se sua profissão está na lista de demanda
da Nova Zelândia direto no site da Imigração:

http://skillshortages.immigration.govt.nz

Os sites mais utilizados para procurar emprego são:

Trademe: http://www.trademe.co.nz/jobs
Seek: http://www.seek.co.nz

SITE DE BUSCA
de emprego

VOLTAR AO MENU
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http://www.randstad.co.nz/

Esta agência possui uma carteira de clientes 
das maiores empresas da Nova Zelândia. 
Vagas para o departamento governamental 
são divulgadas por eles. Assim como todo o 
processo de recrutamento.

OUTRAS OPÇÕES DE BUSCA DE EMPREGOS

RANDSTAND 
https://www.madison.co.nz/

Trabalhos causais e temporários em 
eventos por toda a Nova Zelândia

MADISON
http://www.newkiwis.co.nz

Esse site tem o objetivo de 
apresentar empregadores da 
Nova Zelândia a imigrantes 
qualificados que têm o direito de 
trabalhar no país.

NEW KIWIS

https://www.newzealandnow.govt.nz/work-in-nz

Site do governo onde divulgam as grandes 
empresas e as profissões específicas da Nova 
Zelândia. Muito útil para quem quer aplicar 
em áreas de demanda ainda no Brasil.

WORKING IN NEW ZEALAND
http://www.seasonaljobs.co.nz

Oportunidades de trabalhos de 
temporada em todo o país.

SEASONAL JOBS
https://www.functionstaff.co.nz/
CASUAL JOBS/ FUNCTION

VOLTAR AO MENU
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http://www.seasonalwork.co.nz

Trabalhos temporários no país, foco em 
agricultura, horticultura e hospitalidade.

SEASONAL WORK
http://www.adventurejobs.co.nz

Trabalhos com turismo de aventura e 
esportes.

ADVENTURE JOBS NEW ZEALAND
https://www.awf.co.nz/

Trabalhos pesados, construção, limpeza, 
serviços braçais de modo geral.

AWF

http://www.workhere.co.nz

Divulgam as grandes empresas e as 
profissões em específicas da Nova Zelândia. 
Muito útil para quem quer aplicar em áreas 
de demanda ainda no Brasil.

WORK HERE
http://www.hospotrade.co.nz/Jobs

Oportunidades no setor de 
hospitalidade em toda a Nova 
Zelândia.

HOSPONEWS
http://www.picknz.co.nz

Divulgam oportunidades de trabalho 
em temporada de colheita na indústria 
de horticultura.

PICKNZ

VOLTAR AO MENU
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CHEGANDO NA NOVA ZELÂNDIA
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Ônibus

Quando se chega na Nova Zelândia, você tem opção de já ter 
alguém te esperando no aeroporto Internacional de Auckland, 
pré- agendado com a Brazilkiwi. Ou se já quiser praticar seus 
conhecimentos de inglês, pode optar por usar o SKYBUS que 
é um ônibus especial que sai do aeroporto para a área central 
da cidade de 15 em 15 minutos. 

O ônibus seguro, com espaço reservado para malas e sem 
paradas constantes. O que faz a viagem até a área central de 
Auckland ser bem rápida. 

Veja todos os detalhes como valores, pontos
de ônibus, horário de saída etc no link:
https://www.skybus.co.nz/

VOLTAR AO MENU
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Shuttle e Taxis

No site do aeroporto de Auckland, além das informações sobre 
voos, há uma variedade de informações úteis sobre Shuttle, Taxis, 
Caravan, carros de aluguel e onde comer relaxar: 

https://www.aucklandairport.co.nz/transport/taxis-and-shuttles

Os shuttle são bem utilizados para grupos de pessoas, oferecem 
carros grandes com trailers para as bagagens. Por isso é super útil 
e barato para famílias. O mais utilizado é este

https://www.supershuttle.co.nz 
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PRIMEIROS DIAS NA NOVA ZELÂNDIA
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PRIMEIROS DIAS
NA NOVA ZELÂNDIA

A água da Nova Zelândia é muito, mas muito boa. Aqui nós 
bebemos água da torneira sem o menor problema, pois a 
água além de tratada e muito pura. Portanto pode beber 
água da torneira a vontade

Aqui na Nova Zelândia existem três grandes redes de 
supermercados (New World, Countdowne ''PaknSave) e 
outras pequenas redes de supermercados.

Mercados asiáticos podem ser encontrados em toda e qualquer 
esquina, eles vendem frutas e legumes a preços bem em conta. 
E tem Feijão preto, chuchu, e até um tipo de rapadura.

ÁGUA:

SUPERMERCADOS:

VOLTAR AO MENU
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Você pode trazer um agasalho para os primeiros dias 
e terá a opção de comprar coisas muito baratas no 
DressSmart.

Você pode comprar o cartão de passe de ônibus por mês 
que fica mais barato e pode ser utilizado em Ônibus e 
Trem. Com a carteirinha de estudante você ganhará 
descontos de 30 a 50 por cento de desconto quando 
utilizando o cartão HOP.

Para saber horários de ônibus, ponto de 
paradas e preços nós utilizamos o site do
 www.at.govt.nz.

ROUPAS:

ÔNIBUS:

VOLTAR AO MENU
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Você pode dirigir com a sua carteira de motorista do Brasil 
por até um ano desde que tenha a tradução. Depois deste 
período é necessário que você faça a sua  Driver License 
aqui na Nova Zelândia. Veja os detalhes aqui no link do AA. 
Lembrando que aqui a mão é inglesa então é necessário 
prestar bastante atenção até mesmo para atravessar as 
ruas. Olhem para os dois lados.

Para abrir conta na Nova Zelândia hoje em dia é necessário 
ter visto de estudante. Alguns bancos locais estão sendo 
mais flexíveis e estão abrindo conta para estudantes com 
visto menores que 6 meses. 

É necessário a apresentação de um comprovante de 
endereço, (a carta da Homestay por exemplo), passaporte 
e mais um documento que pode ser o RG ou Carteira de 
motorista.

CARTEIRA DE MOTORISTA:

BANCOS:
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Consulta médica aqui na NZ não é caro. Você pode ir em 
qualquer clínica e irá pagar entre $20 a $80 dólares por 
uma consulta com um GP (Gerenal practicionery) que é 
um clínico geral. Existem clínicas médica em todos os 
cantos da cidade e do país e além disso podemos contar 
com o ONEHEALTH https://www.onehealth.co.nz/ que 
fica aberta todos os dias da semana de 8 da manhã a 8 
da noite e a White Cross http://www.whitecross.co.nz/
que atende 24 horas por dia 7 dias da semana.

MÉDICO:

Caso você precise de um especialista, o GP então irá te encaminhar. Neste momento se faz muito necessário o seguro saúde 
que mencionamos acima. Pois poderá custar um dinheiro que você não estava esperando gastar. Seguros da Nova Zelândia 
são preparados para o tipo de perfil do visitante. Seja somente visitar, estudar, trabalhar e especiais para Work Holiday Visa. 
Além de serem mais baratos do que os do Brasil são menos burocráticos e atendem as suas necessidades aqui na Nova 
Zelândia. Eles contam ainda com flexibilidade de viagens extras durante o seu período de cobertura. Como, por exemplo, 
para viagens para Fiji, Samoa, Austrália, você não precisa contratar um seguro novo.

VOLTAR AO MENU
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Os seguros para estudante, em sua maioria, cobrem 100%* 
do seu tratamento e medicamentos. Já quem está com visto 
de turista ou trabalho, tem uma franquia a ser descontada.

os seguros utilizam o sistema de reembolso, onde você paga 
pela consulta e medicamentos e depois envia os recibos 
para a operadora via e-mail ou online no portal da 
operadora e eles então reembolsam parcial ou totalmente 
na sua conta, dependendo do seu tipo de seguro e visto.

SEGUROS:
¢ Os reembolsos devem solicitados dentro do período 

de 4 semanas da consulta/tratamento. 

Esta diferença se dá por causa do nível de risco que cada 
pessoa estará sendo exposta. Um estudante passa 
muitas horas dentro de sala de aula, portanto se expõe a 
menos riscos do que uma pessoa que estará trabalhando 
ou apenas turistando em volta da Nova Zelândia.
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http://www.jucy.co.nz
http://www.spaceshipsrentals.co.nz

http://www.abell.co.nz

http://www.a2b-car-rental.co.nz

http://www.acerentalcars.co.nz
http://www.avis.co.nz

http://www.budget.co.nz
http://www.bargainrentals.co.nz

ALUGUEL DE CARRO:
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CUSTO DE VIDA NA NOVA ZELÂNDIA
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Escolha entre as várias opções de acomodação, casas de 
familia, apartamento estudantil, hostel, casas ou 
apartamentos. Os custos de acomodação variam muito por 
região: o aluguel semanal médio nacional para uma casa de 
três a quatro quartos em outubro de 2018 foi de NZ$ 440, 
ou NZ$ 510 em Auckland.

Acomodação:

CUSTO DE VIDA
NA NOVA ZELÂNDIA

De acordo com o site Study in New Zealand de 2017 este são 
os valores do custo de vida na Nova Zelândia.

Fonte:
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/live-work/cost-
of-living?_ga=1.243103682.1512325496.1466217228

Os custos semanais de alimentos estimados pela 
Universidade de Otago para uma dieta saudável básica 
para um homem adulto em 2016 foram: Auckland NZ$ 64, 
Wellington NZ$ 64, Christchurch NZ$ 63 e Dunedin NZ$ 
65. Os preços variam dependendo de onde você escolhe 
fazer compras.

Alimentação:

Todas as cidades de Nova Zelândia têm ônibus, e algumas 
áreas oferecem uns ônibus mais baratos para estudantes. 
Auckland e Wellington têm serviços de trem para os 
subúrbios externos. Os preços dos combustíveis são 
monitorados pela Petrolwatch.

Transporte:
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Explorar as praias, montanhas, florestas e lagos da Nova 
Zelândia de graça. Outras opções de entretenimento 
gratuitos ou baratos incluem música ao vivo, festivais, 
filmes ao ar livre, parques, jardins, museus e galerias. 
Muitas instituições de ensino superior oferecem cartões de 
desconto para os estudantes.

Laser:

A voltagem aqui da Nova Zelândia é 240, portanto mesmo 
que seu secador de cabelo ou chapinha do Brasil seja 220, 
poderá ser danificado facilmente aqui. 

Você também irá precisar de um adaptador de tomadas, 
encontrado em qualquer lojinha de conveniência, farmácia, 
supermercados e lojas de $1,99.

Energia:

Tomadas na Nova Zelândia são diferentes das 
tomadas do Brasil, você vai precisar de um 
adaptador.
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Escolha entre planos de contas mensais ou planos pré-
pagos para telefones celulares. Um plano pré-pago que 
inclui chamadas, mensagens de texto e dados começa em 
cerca de NZ$ 19. O acesso Wi-Fi gratuito está disponível 
no centro de Auckland, Wellington, Rotorua e Dunedin.

Telefone e Internet:

Sugerimos comprar dólares neozelandes direto, 
caso você tenha facilidade de encontrar o dólar 
disponível na sua cidade. Assim você evita 
perdas financeiras nas conversões de dólar. 

Dólar neozelandês:

Os hostels disponibilizam Wi-Fi, porém é cobrado 
separadamente e varia de acordo com os pacotes que você 
desejar adquirir (ex: 12 dolares por 2 Gigas).

Internet no hostel:

Na bagagem de mão existe restrição para levar líquidos, 
lata de aerossol, gel e afins. Podem ser levados em frascos 
de até 100 ml e numa embalagem específica de plástico 
transparente.

Bagagem

Na bagagem despachada existem regras também, porém 
você pode levar tudo que for de maior volume, como: 
shampoo, desodorante, spray de cabelo, bebidas etc.
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CHEGANDO NO AEROPORTO DA NZ
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CHEGANDO NO AEROPORTO
DA NZ

Quando você chegar dentro do aeroporto de Auckland, 
você terá direito a 2 horas de Internet. Envie mensagem 
para sua família avisando que já chegou e também pra 
Brazilkiwi, pois vamos querer saber se você chegou bem e 
se precisa de alguma coisa. 

Traga o telefone da Brazilkiwi em mãos e qualquer coisa 
que acontecer peça a qualquer pessoa para nos ligar 
imediatamente.

¢ Recibo de pagamento da escola,

¢ Carta de acomodação,

¢ Seguro,

¢ Passaporte,

¢ Caneta (Você vai precisar preencher alguns documentos 
dentro do avião e nunca te emprestam).

¢ Carta de matrícula da escola,

¢ Visto,

¢ Passagens e recibos de pagamentos,

¢ Telefone da Brazilkiwi +64211587100,

DOCUMENTOS SUPER IMPORTANTES
para trazer em mãos:

115

Por mais que você tenha seu visto aprovado, a imigração 
costuma solicitar todos os documentos novamente, então 
já os tenha de forma organizada e em mãos.
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É possível também que você possa passar 
por entrevista e tenha todos os seus 
pertences revistados. Não se assuste e 
mantenha a calma. Este é procedimento 
normal e rotineiro. 

Então caso você seja selecionado para 
entrevista, simplesmente responda com 
clareza às perguntas ou diga que não sabe 
falar inglês que eles buscam um interprete. 
Isso pode demorar, mas mesmo assim, 
continua sendo procedimento normal. Leve 
isso para o lado positivo, pois a Nova 
Zelândia é um  país onde as leis funcionam e 
estão fazendo isso justamente para a sua 
segurança.

¢ Endereço que vai ficar na Nova Zelândia,

¢ Dados do seu voo,

¢ Dados do seu passaporte,

¢ Nome, endereço, data de nascimento, 
etc.,

¢ Tempo que você pretende ficar na Nova 
Zelândia,

¢ Motivo da sua viagem à Nova Zelândia.

A primeira parte do cartão de 
desembarque da Nova Zelândia 
você vai preencher com:
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4- Você sabe o conteúdo da sua 
mala?  (Esta pergunta é muito 
importante, você é o
responsável por sua mala):

3- Países que você visitou ou viveu 
nos últimos 30 dias,

¢ Se você responder que não sabe, sua mala será 100% 
revistada, mas você continua
sendo responsável.

¢ Se você responder que sim, você é responsável por 
qualquer coisa que esteja dentro dela, e se você não 
declarar tudo que está dentro da mala, e ao passar pelo 
Raio X, for encontrado algo ilegal ou risco de 
biossegurança você será multado e dependendo do que 
for, pode ser processado e deportado.

Segunda parte do cartão de desembarque da Nova Zelândia você 
vai preencher com informações de Biosegurança e Alfandega:
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¢ Plants and Plants products: Frutas frescas e secas, flores secas ou 
frescas, madeira, folhas de plantas, Grãos (Amendoim, amêndoa, 
castanhas etc.) partes de plantas, bambu, palhas, conservas de frutas ou 
legumes, cogumelos, ervas medicinais, sementes de flores ou legumes e 
vegetais. Se você decidiu ir ao Brasil e trazer feijão, ou qualquer outro 
grão (declare, pois muitos são proibidos), declare tudo que for 
relacionado aos itens acima ou você esteja em dúvida.

¢ Animal or Animal products? Carnes, derivados do leite, peixe, mel, ovos, 
penas, conhas e corais, pele de animal, ossos ou insetos. Tudo isso deve 
ser declarado. Mesmo aquele brinco de pena que você comprou na feira 
hippie, copo de chimarrão feito no pé de boi, esculturas feitas de ossos. 
Carnes secas, queijos, mel são proibidos de entrar via aeroporto. Declare 
e deixe o oficial de Biosegurança checar.

5- Any food? Quando se diz food, isso se refere a qualquer 
coisa que você possa comer, beber ou colocar na comida.
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OUTROS
riscos

¢ Nos últimos 30 dias, você teve contato com animais 
selvagens, visitou fazendas de animais e
plantas. Se sim, declare, esta informação é muito 
importante (animais domésticos como gatos
e cachorros não contam). Pois se você visitou uma 
fazenda onde os animais estavam
contaminados com alguma doença, você pode estar 
trazendo vírus desta doença na sola do
sapato ou nas roupas usadas, ou ainda ter alguma 
semente grudada na sua roupa. Portanto declare. O 
oficial de biossegurança irá examinar seus itens e, se 
necessário, limpar ou enviar para empresas 
especializadas para desinfetar a custo do passageiro.

¢ Medicamento de animal, Culturas biológicas para 
experimentos, terra e água.

¢ Equipamentos usados com animais, plantas ou água, 
incluído equipamento de jardinagem, apicultura, pescaria, 
equipamento esportivo e marítimo. (declare tudo que for 
relacionado)
Equipamentos que forem usados em atividades como 
caça, pesca, montanhismo, acampamento, botas de 
montanhismo, chuteiras, tendas, equipamento de golf ou 
esportes
em gramados. Estes equipamentos devem ser 
declarados, especialmente se estiverem sujos de
terra, fezes de animal, etc.
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Declare tudo que você estiver em dúvida. Se recebeu frutas 
no avião e não comeu, declare
ou coloque nas latas especiais de lixo que tem em todos os 
cantos do aeroporto. Não deixe que uma maçã ou uma 
banana faça você pagar uma multa de NZ$400.00

6 - Itens e produtos proibidos: medicamentos, armas, 
material pornográficos, animais e plantas em extinção, 
drogas, ou equipamento para uso de drogas.

¢ Se você usar medicamento controlado/tarja preta, você 
poderá trazer desde que traga uma receita médica 
acompanhado e seja apenas em quantidade necessária 
para sua estadia aqui na Nova Zelândia. No caso de 
medicamentos que você compra sem receita na farmácia, 
não precisa se preocupar com receita. É MUITO 
IMPORTANTE DECLARAR. Não significa que eles vão tirar 
de você quando você declarar. Eles vão apenas te 
questionar da necessidade daquele medicamento e ter 
certeza que não será usado para fins ilícitos.

VOLTAR AO MENU



121

QUANTIDADES
permitidas

¢ Bebidas alcoólicas: 3 garrafas de bebidas como vodca, 
Whisky, pinga etc. não excedendo
1,125 cada garrafa e 4,5 litros de vinho ou cerveja.

¢ Cigarro: 50 cigarros ou 50 gramas de tabaco.

¢ Compras feitas nos Freeshopp: Valor total de NZ$700 
(Dólar Neozelandês).

¢ Dinheiro: NZ$10,000,00 ou mais, seja em travel cheque 
ou espécie . Se você vai ficar aqui por um período maior 
de 1 ano ou com família, é comum que você traga mais de 
NZ$10mil dólares. Neste caso você precisa declarar e 
apresentar comprovante de onde o dinheiro veio, (ex: 
extrato do Brasil) e informar o motivo pelo qual você está 
trazendo tanto dinheiro.

Declare tudo que você estiver em dúvida. Você não será punido se 
declarar, mas se esconder, aí sim você pode ter sérios problemas.
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PUBLIC HOLIDAYS AND ANNIVERSARY DATES
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PUBLIC HOLIDAYS AND ANNIVERSARY DATES
permitidas

¢ Easter Monday — 22 de abril 

¢ Waitangi Day — 6 de fevereiro 

¢ New Year's Day — 1º de janeiro 
¢ Day after New Year's Day — 2 de janeiro 

¢ Queen's Birthday — 3 de junho
¢ Labour Day — 28 de outubro
¢ Christmas Day — 25 de dezembro

¢ Good Friday — 19 de abril 

¢ ANZAC Day — 25 de abril

¢ Boxing Day — 26 de dezembro

Veja a lista completa de feriados da Nova Zelândia:
https://www.govt.nz/browse/work/public-holidays-and-work/public-holidays-and-anniversary-dates
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CHECK LIST  PARA A SUA ESTADIA
NA NOVA ZELÂNDIA
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CHECK LIST PARA A SUA ESTADIA
NA NOVA ZELÂNDIA

 CLIMA/TEMPERATURA 

 TRABALHO
¢ Crie um CV e Cover letter no modelo da 

Nova Zelândia;

¢ Considere fazer voluntariado.

¢ Estude sobre as empresas e como o 
ambiente profissional funciona, pois 
isso é bem diferente aqui na Nova 
Zelândia;

¢ Busque por vagas de empregos;

¢ A Nova Zelândia possuem estações na 
mesma época do ano que o Brasil. 

DINHEIRO

¢ Aplique para seu IRD.
¢ Ative sua conta bancária;

SAÚDE

TRANSPORTE
¢ Compre um cartão do Hop e coloque 

crédito suficiente para 1 mês, isso 
economiza bastante com os 
descontos imediatos e com os 
descontos de estudantes;
Baixe o aplicativo do www.AT.govt.nz;¢  

¢ Aprenda sobre as rotas de ônibus e 
os horários.

¢ Registre-se em uma clínica próxima 
de onde vai morar ou estudar;

¢ Localize um dentista mas próximo.

¢ Busque saber o que o seu seguro 
realmente cobre;

NETWORK
¢ Se envolva na comunidade local para 

ter a experiência do país;

¢ Frequente a igreja de sua religião, na 
língua inglesa.

¢ Vá às feiras dos finais de semana nos 
bairros próximos.

¢ Frequente a biblioteca pública do seu 
bairro. Tem sempre atividades da 
comunidade que você pode participar;

SEGURANÇA E EMERGÊNCIA
¢ Memorize que o número de 

emergência, ambulância e polícia da 
NZ é 111;

¢ Aprenda sobre o que fazer em 
situação de emergência, como 
incêndios, tsunamis, terremotos, etc.;

¢ Baixe o aplicativo do GeoNet Quake 
para receber os alertas de terremotos.

VOLTAR AO MENU



126

NOSSA HISTÓRIA

Brazilkiwi foi criada a partir de um Blog, onde a Claudia dividia 
seu dia a dia na Nova Zelândia com seus familiares. Com o 
passar do tempo sua página se tornou referência para as 
pessoas que queriam vir para a Nova Zelândia, em busca de 
informações e dos conteúdos que ali eram divulgados. Claudia 
vive na Nova Zelândia desde 2007, hoje cidadã Neozelandesa, 
tem experiência com setores governamentais como Tax Refund 
e Trabalhou junto a Imigração do aeroporto internacional de 
Auckland, onde atuou como Oficial de Biossegurança, e auxiliou 
a Imigração em investigações e interpretação de Brasileiros e 
pessoas de língua espanhola.

Iniciou com parceria com agências no Brasil e posteriormente 
abordada diretamente por Instituições de ensino na Nova 
Zelândia para ser um de seus representantes.

Brazilkiwi se estabeleceu  como agência solo em 2015 onde 
desde então seu crescimento vem sendo significante e marcante 
no mercado de agentes educacionais na Nova Zelândia.

VOLTAR AO MENU



127

Cláudia é a criadora e diretora da Brazilkiwi,  casada com Grant, 
Kiwi, piloto da Airnz, hoje mãe de gêmeas de 5 anos, Ruby & 
Olivia.

Se desdobra para atender as demandas e até mesmo sentar 
para trocar ideias sobre saudades do Brasil e qualquer 
momento emocional que o Intercambista esteja passando.

Cláudia adora doce de leite, pão de queijo  e vinho.

Sinta se a vontade para marcar um café mineiro com ela, pois 
este também é sempre bem vindo.

Divide seus dias entre cuidar da família e da Brazilkiwi. Tem 
contato um a um com seus clientes, que se tornam amigos e 
confidentes durante suas jornadas nesse caminho de imigração.
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