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Voto n.º 82/XIV

Voto de congratulação pelo fim da utilização de elefantes para passeios turísticos no Camboja a 

partir de 2020

No passado mês de Junho de 2019, o Governo do Reino do Camboja anunciou a 

decisão de proibir, já a partir de 2020, os passeios turísticos em Elefantes no país e 

em especial no templo de Angkor Wat, a maior atração turística do país, e de 

transferir os elefantes afectos a esta atração turística para um centro de conservação 

e reprodução.

A decisão política de pôr termo a esta tradição cruel, comum no sudeste asiático, 

ficou a dever-se à pressão da sociedade civil e das associações de protecção dos 

direitos dos animais que, na sequência da morte de dois elefantes por exaustão, 

lançaram uma petição internacional pelo fim desta prática - que recolheu 14 mil 

assinaturas em apenas 2 dias. Tal decisão é especialmente importante não só pelo 

simbolismo que traz consigo mas também pelo facto de o número de elefantes 

selvagens no Camboja e noutros países do sudeste da Ásia ter vindo a diminuir 

drasticamente nos últimos anos.

No passado mês de Novembro foi já anunciado que, fruto da colaboração das 

autoridades locais com uma associação local de proteção dos elefantes, o processo 

de transferência para um centro de conservação e reprodução já se havia iniciado 

com a transferência de dois dos catorze elefantes utilizados no templo de Angkor 

Wat.

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta a sua

congratulação pelo fim da utilização de elefantes para passeios turísticos no templo 

de Angkor Wat, no Cambobja, a partir do ano de 2020, e pelo início da sua 

transferência para um centro de conservação e reprodução.

Palácio de S. Bento, 02 de Dezembro de 2019
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As Deputadas e o Deputado,
André Silva

Bebiana Cunha
Cristina Rodrigues
Inês de Sousa Real


