
 

 

 

Moeda e Câmbio  
A Austrália usa dólares e centavos em um sistema decimal de moeda com cem centavos em cada 
dólar.  As notas usadas são de $5 (roxa), $10 (azul), $20 (laranja), $50 (amarela) e $100 
(verde).  As moedas prateadas são de 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos e 50 centavos e as 
moedas douradas são de $1 e $ 2 dólares. A moeda australiana é a única moeda legal na 
Austrália.  Trocar dinheiro estrangeiro normalmente não é um problema em bancos espalhados 
pela Austrália ou casas de câmbio licenciadas como Travelex ou Amex em cidades e vilas grandes. 
 
Recomendamos que você NÃO ande com grande quantidade de dinheiro em sua 
carteira, bolsa ou mala. 
Recomendamos que você NÃO guarde grande quantidade de dinheiro no quarto de sua 
casa. 
 
Conta Bancária 
Peça a um dos pais de sua casa de família para ajudá-lo a abrir uma conta no banco e obter um 
cartão de Automatic Teller Machine (ATM).  Para abrir uma Conta no Banco você precisará de um 
formulário de sua escola e seu passaporte. Ao escolher um banco, peça para abrir uma Conta 
para Estudante.  Você terá que lembrar o banco que é um estudante todos os anos.  
 
É uma boa ideia estabelecer um limite diário de saque em seu cartão.  Dessa maneira se seu 
cartão for roubado ou perdido, somente aquela quantia poderá ser sacada em um dia.  Você 
poderá sacar uma maior quantidade de dinheiro para os pagamentos de sua casa de família ao ir 
ao banco pessoalmente e fazendo o saque. 
 
ATM/ Cash Card / Cartão de Débito 
Para compras acima de $100 com cartão, é necessário o uso de um Personal Identification 
Number (PIN). Esta é uma senha secreta que você deve se lembrar.  NÃO CONTE a ninguém, 
escreva no cartão ou em algo próximo do cartão.  
 
PayPass/PayWave 
Os cartões de débito podem usados através do paywave/paypass que lhe permite usar o cartão 
somente tocando a máquina, sem inserir o cartão e senha.  Isso só pode ser usado para compras 
de até $100. 
 
Administrando seu Dinheiro 
Seus pais podem ter lhe mandado para Austrália com uma quantia grande de dinheiro, 
especialmente se você paga as despesas da casa de família você mesmo.  Você tem que 
administrar esse dinheiro com cuidado para que dure o tempo que seus pais esperam. 
 
É esperado que você seja independente financeiramente e pague todos os custos pessoais; 
entretenimento, chamadas telefônicas, médico, transporte público e outros custos pessoais 
adicionais.  Se for preciso, peça a sua casa de família ou Gerente do International Student 
Program (ISP) (Programa para Assuntos Estrangeiros) para ajudá-lo a fazer um orçamento. 
 
Emprestar ou Pedir Emprestado 
NÃO empreste seu dinheiro a ninguém.  Diga que não tem permissão para emprestar dinheiro.  
Se você emprestar dinheiro e não for pago pelo empréstimo, há muito pouco que podemos fazer 
para ajudá-lo.  Se você emprestar seu dinheiro e não conseguir pagar sua casa de família ou suas 
taxas de matrícula, poderá afetar seu visto de estudante. 
 
Se você de repente estiver com pouco dinheiro, NÃO peça emprestado para ninguém.  Fala com o 
Gerente do ISP. 
 
Se um adulto (pais da casa de família, amigo de família, etc) lhe pedir dinheiro, por favor diga ao 
Gerente do ISP.  Se uma pessoa disser que se você não der seu dinheiro, essa pessoa irá lhe 
machucar ou dizer coisas desagradáveis sobre você, isso é um caso de polícia porque este tipo de 
comportamento é contra a lei. 



 

 

 
Dicas para manter seu dinheiro seguro  
• Não carregue grandes quantidades de dinheiro. • Não abra sua carteira/bolsa em público. 
• Não empreste dinheiro ou peça emprestado a casa 

de família ou amigos. 
• Não use ATMs de noite ou quando 

estiver sozinho. 
• Guarde as passagens aéreas, artigos valiosos, 

dinheiro e passaportes em um lugar seguro. 
• Se o seu cartão for roubado ou perdido, 

informe o banco imediatamente.  Peça 
ajuda a alguém em sua casa de família 
ou escola se necessário. 

• Não deixe artigos valiosos e grandes 
quantidades de dinheiro em casa. 

 
Transferência de dinheiro 
Dinheiro pode ser transferido para Austrália através de cheques bancários, cheques ou 
transferências telegráficas (TT).  Os cheques bancários de outros países levarão alguns dias para 
chegar e pode levar até 10 dias úteis para cair em um banco australiano.  Transferências 
telegráficas normalmente levam menos tempo mas custam mais. 
 
Etiqueta de Compra 
Pechinchar não é comum na Austrália.  Dar gorjeta está se tornando mais comum na Austrália, 
especialmente em cafés, restaurantes e taxis nas cidades grandes.  No entanto, não será uma 
ofensa se você não der gorjeta. 
 
Sites de Bancos Australianos: 
ANZ https://www.anz.com.au/personal/  
Bank SA https://www.banksa.com.au/   
NAB https://www.nab.com.au/  
Westpac https://www.westpac.com.au/  

HSBC https://www.hsbc.com.au/1/2/  
Commonwealth Bank 
https://www.commbank.com.au/  
Bendigo/Adelaide Bank 
http://www.bendigoadelaide.com.au/public/  
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