Estudando na Austrália
Biossegurança

Se você é um estudante internacional que
planeja estudar na Austrália, é importante verificar
os requisitos de biossegurança da Austrália ao
embalar seus artigos pessoais. Determinados
alimentos, materiais vegetais e produtos animais
provenientes do estrangeiro podem introduzir
pragas e doenças graves na Austrália, devastando as
nossas valiosas indústrias agrícolas e turísticas e o
nosso ambiente único.
Alguns produtos podem não ser permitidos,
enquanto outros só são permitidos se satisfizerem
determinadas condições de importação de
biossegurança.

Se você não declarar, ou fornecer uma
declaração falsa, você pode ser penalizado. Por
exemplo, você pode receber uma notificação
de infração de até A$2 664. Seu visto também
pode ser cancelado e, se for o caso, sua entrada
na Austrália pode ser recusada e você será
mantido em detenção de imigração pendente de
remoção da Austrália. Se você não tiver certeza
sobre um item, declare-o ou não o traga de todo.
A liberação do aeroporto é mais rápida se você não
trouxer alimentos, materiais vegetais ou produtos
de origem animal. A maioria dos itens pode ser
facilmente adquirida na Austrália.

É importante dizer à família e aos amigos que o
visitam do estrangeiro que não tragam alimentos,
material vegetal ou produtos animais para a
Austrália. No entanto, se eles decidirem trazer esses
bens com eles, eles também devem declará-los.

Produtos permitidos
Alimentos
Os seguintes produtos comercialmente preparados e
embalados são permitidos:













cereais do café da manhã
chocolate

café - instantâneo, moído ou torrado (exceto Kopi
Luwak)

produtos de confeitaria (exceto doces indianos de
leite e doces à base de carne)
macarrão instantâneo
barras de cereal

pão simples, pãezinhos ou brioches (sem recheios
ou coberturas)
chá (apenas chá preto e verde).

Artigos de uso doméstico e roupas

Outros bens

Esses itens devem estar limpos e livres de
sementes, solo, casca, insetos, resíduos de
alimentos, tecido animal e restos de plantas e
outros materiais de risco de biossegurança antes
da chegada na Austrália:

Os seguintes produtos não são um risco de
biossegurança e são permitidos na Austrália:















itens de bambu (devem ser feitos de bambu
seco, não bambu fresco ou verde)
roupa de cama
vestuário

cosméticos e produtos de higiene pessoal
preparados e embalados comercialmente

itens com enchimento de penas e penugem
(incluindo jaquetas, sacos de dormir, colchas e
travesseiros)
equipamento de cozinha (incluindo panelas,
liquidificadores e panelas de arroz)
instrumentos musicais
sapatos

artigos de madeira.

Esteja ciente de que alguns brinquedos, almofadas
térmicas, cúpulas de neve e lembranças
podem conter materiais sujeitos a condições de
importação, como resíduos de algodão, grãos de
trigo, sementes, feijão, solo, palha ou água.







bebidas alcoólicas, cigarros e outros produtos
processados do tabaco

equipamento eletrônico (incluindo computadores
portáteis, tablets, telefones e câmeras)
itens valiosos (incluindo jóias, relógios e moedas).

Estas importações são regulamentadas pelo
Departamento de Assuntos Internos, que pode precisar
inspecionar essas mercadorias antes de ser liberadas.
Verificar homeaffairs.gov.au para obter mais
informações sobre o desembaraço de mercadorias na
fronteira e direitos e impostos de importação.
Para medicamentos de venda livre, suplementos
vitamínicos e outros produtos terapêuticos,
verifique com a Administração de Produtos
Terapêuticos em tga.gov.au.

Não traga
 produtos lácteos (incluindo leite, queijo, iogurte e manteiga)

 pimentões / chili seco (a menos que sejam comercialmente moídos ou triturados)

 ovos e ovoprodutos (incluindo ovos inteiros, secos e em pó, ovos do século, macarrão com ovo e

maionese, molho ou creme à base de ovo)

 flores (incluindo frescas e secas)

 alimentos ou medicamentos destinados a animais (incluindo comprimidos para vermes,

antibióticos, alimentos enlatados ou secos para animais de estimação)

 frutas e produtos hortícolas (incluindo tâmaras, maçãs, bananas e citrinos)

 refeições caseiras (quaisquer refeições não preparadas e embaladas comercialmente)

 animais vivos (incluindo mamíferos, ovos de pássaros, insetos, anfíbios, répteis, peixes e bichos-da-seda)

 refeições ou lanches recebidos em seu voo (incluindo frutas, iogurte, bebidas lácteas e sanduíches)

 carne (incluindo salame, linguiça e presunto)

 plantas (incluindo plantas em vasos e estacas)

 leguminosas (incluindo feijão, lentilha, ervilha e grão de bico)
 arroz

 sementes (incluindo especiarias) e nozes

 sementes e bolbos destinados à plantação

 solo (incluindo amostras, amostras e sujidade no equipamento ou calçado)
 equipamento desportivo/de campismo sujo ou molhado

 remédios tradicionais e medicamentos que contenham ervas, produtos de origem animal ou

cogumelos medicinais secos (aplicam-se condições de importação estritas)

 trigo (a menos que seja comercialmente moído ou triturado).

Consulte o sistema de Condições de Importação de Biossegurança da Austrália (BICON) em
awe.gov.au/bicon para obter as condições de importação mais recentes.

Ao embalar

Outras informações

Você deve fazer sua própria mala e estar ciente de todo o
seu conteúdo. Tudo em sua mala é sua responsabilidade.
Os itens que precisam ser declarados na chegada devem
ser embalados separadamente ou na superfície da
bagagem.

Para obter informações sobre como trazer ou
enviar mercadorias para a Austrália, visite
awe.gov.au/travelling ou envie um e-mail para
imports@awe.gov.au.

Na chegada

Complete a sua declaração de entrada de passageiros.
Deve declarar se está transportando alimentos,
material vegetal ou produtos animais. Se você não
declarar, ou fornecer uma declaração falsa, você
pode ser penalizado. Por exemplo, você pode receber
uma notificação de infração de até A$2 664. Seu
visto também pode ser cancelado e, se for o caso,
sua entrada na Austrália pode ser recusada e você
será mantido em detenção de imigração pendente de
remoção da Austrália.
Você não será penalizado ao abrigo da Lei de
Biossegurança de 2015 se você declarar e apresentar
todos os produtos, mesmo aqueles cuja entrada não é
permitida na Austrália.

Você terá a oportunidade de dispor voluntariamente
de alimentos, materiais vegetais e produtos animais
em lixeiras localizadas no aeroporto. Lembre-se de
descartar imediatamente qualquer alimento recebido
da companhia aérea durante o voo.
Sua bagagem pode ser avaliada para identificar itens
de preocupação de biossegurança. Isso pode incluir
questionamento por oficiais de biossegurança ou
triagem por meio de raios-X, cães detectores e / ou
inspeção física.
Se seus itens não atenderem aos requisitos de
importação da Austrália, eles podem ser
encaminhados para tratamento, exportação ou
destruição às suas custas.

Os produtos que não representam um risco de
biossegurança serão devolvidos a você após a inspeção.

Encomendas de casa

As mesmas condições de importação se aplicam a itens
enviados para a Austrália pelo correio. É importante
falar à sua família e amigos no estrangeiro sobre as leis
de biossegurança da Austrália e pedir-lhes
que não enviem alimentos, materiais vegetais ou
produtos animais.

Para encontrar condições de importação detalhadas,
visite awe.gov.au/bicon.
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