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DE NOSSAS PASTAGENS NATIVAS 



RECONHECIMENTO

Os organizadores do “Internacional Rangeland Congress” (IRC) reconhecem os 
povos aborígenas e os indígenas das ilhas do Estreito de Torres como os 
ocupantes tradicionais da Austrália e agradecem por todo o cuidado com nossa 
terra – mar, rios e solos.  O Congresso  respeitosamente os reconhece como os 
tradicionais zeladores dos ecossistemas de pastagens nativas no qual nós 
moramos e trabalhamos. Por meio deste prestam respeito a cultura e aos 
modos indígenas, reconhecendo seus ancestrais, anciãos e seus líderes futuros.



CONVITE

Boas vindas calorosas a todos

O atual comitê de organização do “XII International Rangeland Congress” em nome da “Rangeland Society” e do comitê 
permanente, convida a todos para o IRC (Congresso Internacional de Ecossistemas de Pastos Nativos) que acontecerá entre os
dias 2 e 6 de junho de 2025 no Centro Convenções de Adelaide na Austrália. Nosso objetivo é promover um ambiente vibrante
para o  intercâmbio científico e educação sobre os desafios da atualidade e oportunidades para o uso de áreas de pastagens
nativas e seus mais diversos ecossistemas. Nós iremos assegurar a criação das mais diversas oportunidades para ampliação de 
suas redes de contato e garantir a interação entre todos os participantes para juntos celebrarmos as conquistas em nossa área. 
Reconhecemos que não são todos que conseguirão participar pessoalmente e por essa razão teremos um programa exclusivo
que promoverá trocas via rede sociais, com apresentações ao vivo e sessões de perguntas e respostas interativas, com gravação 
de um seleto conteúdo. Estamos muito animados em encontrá-los em Adelaide em 2025!

Em nome do comitê  de organização do “XII International Rangeland Congress” nos alegra muito poder convidar delegantes
do mundo todo a conhecerem a Austrália, o continente marcado por ecossistemas de pastos nativos. Nós convidamos em
especial os povos aborígenas e profissionais australianos e internacionais que atuam na área de pastagens. Esta é a terceira
ocasião em que a Austrália vai sedear o Congresso e em 2025 serão quase 10 anos que a comunidade científica internacional
não se reúne físicamente. Além da interação no congresso, nós iremos possibilitar que os participantes possam vivenciar a 
vastidão das áreas de pastagens naturais da Austrália com diversas excursões programadas para antes e durante o evento. 

Pieter Conradie, Nicole Spiegel, Andrew Ash
XII IRC Comitê de Organização



LOCAL

Adelaide possui 1,3 milhões de habitantes e se tornou uma cidade
moderna, vibrante e multi-cultural. A cidade é rodeada por parques
junto ao rio Torrens e possui renomados museus como o “Art 
Gallery of South Australia” com exibição de grandes coleções de 
arte indígena e o museu “South Australian” voltado a história
natural.

Situada entre pastagens nativas ao norte, regiões vinícolas 
mundialmente famosas ao leste e magníficas praias de areia branca
em sua costa oeste, Adelaide oferece ampla oportunidade para 
experiências únicas que irão enriquecer o evento como um todo.

O Centro de Convenções de Adelaide fica bem no centro da cidade, 
convenientemente localizado a apenas 15 minutos do aeroporto. O 
Congresso contará com mais de 3500 quartos disponíveis para 
locação a menos de 5 minutos a pé, sendo o local escolhido a 
perfeita localização para o IRC. O Centro de Convenções de 
Adelaide foi completamente restaurado e a reinauguração ocorreu
recentemente em 2017. Importante salientar que a realização do 
IRC em Adelaide está sendo generosamente patrocinada pelo
governo de South Australia.



TEMA

SUB-TEMAS

• Valorizando os ecossistemas naturais, seus sistemas de pastagens nativas e a 
sua contribuição para a sociedade

• Planejamento conjunto, parcerias e incorporação de conhecimentos
existentes para se atingir resultados mais duradouros em áreas de 
pastagens nativas

• Monitoramento, sistemas de informação e “big data” para auxílio nas
tomadas de decisões

• Integrando ecologia ao manejo dos ecossistemas de pastos nativos

• Manejo do risco – clima e demais fatores permanentes ou passageiros

• Sistemas de produção animal em um cenário de alternância de demandas

• Multi-função no uso da terra em ecossistemas de pastos nativos – movendo
além das oportunidades específicas

Tendo em vista que as Nações
Unidas irão proclamar 2026 como o 
ano internacional dos ecossistemas
de pastagens nativas e dos 
pastoralistas, o comitê australiano
organizando o IRC irá trabalhar
próximo da secretaria do IYRP para 
assegurar que a programação
contenha atividades que criem uma
plataforma para discussão dos 
desafios da atualidade e 
oportunidades para o uso de áreas 
de pastagens nativas

TRABALHANDO JUNTOS PELO FUTURO DE NOSSAS PASTAGENS NATIVAS 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
• Será divulgada a abertura para a submissão de manuscritos dois anos antes do 

Congresso e a submissão deverá ser feita 6 meses do início do evento.



EXCURSÕES

Antes do congresso
• Diversas excursões estão sendo programadas para 

antes do início do congresso. Elas começarão em
diferentes partes da Austrália e terminarão em
Adelaide, assim como outras com saída de Adelaide e 
término na cidade do evento.  A duração dessas viagens
irá variar de 4 a 10 dias. Algumas dessas excursões 
serão iniciadas após um dia inteiro de fórum de 
discussão com as comunidades locais. 

Workshops antes do congresso
• O congresso irá ofertar workshops de patrocinadores

em Adelaide antes do início do evento oficial. 

Excursões durante o evento
• Diversas excursões acontecerão durante o Congresso, as 

quais incluem: Centros de pesquisa locais, vinícolas da 
região de Barossa, Burra e muito mais (minas, sistemas
pastoris e vinícolas do vale Clare), culturas indígenas
locais, ilha Kangaroo, manejo de  águas no rio Murray.

Excursões:
1. De Perth até Adelaide: 

Vinho, lã and florestas
2.    De Adelaide até Adelaide: 

Montanhas Flinders
3. De Sydney até Adelaide:           

Pastagens nativas de 
NSW e SA

4.    De Longreach até Adelaide: 
Comida tradicional,  
dinossauros e o deserto

5. De Darwin até Darwin:
Pastagens nativas tropicais
e o manejo indígena da terra 

1.
2. 3.

4.
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www.irc2025.rangelandcongress.org

conference@aomevents.com

Visite o noso website e entre em 
contato para garantir a sua vaga

http://www.irc2025.rangelandcongress.org/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

