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Herd of Asian elephants living wild in Kaziranga National Park, India

Os elefantes são animais complexos, altamente inteligentes e sociais 
que prosperam com variedade e escolha. Eles sofrem fisicamente e 
psicologicamente em cativeiro. Mais de 600 elefantes são mantidos em 
cativeiro em zoológicos e circos em toda a Europa, dos quais 36 vivem em 
confinamento solitário. Muitos viveram nos mesmos recintos pequenos e 
estéreis por décadas. À medida que o sentimento público e político muda 
e a necessidade de demonstrar respeito pelo mundo natural se torna cada 
vez mais urgente, chegou a hora de uma solução em larga escala.

NECESSIDADE

IMPACTO

QUEM SOMOS

Dê aos elefantes que não podem ser devolvidos à natureza uma 
vida satisfatória em condições tão próximas quanto possível da vida 
selvagem. 
Melhorar a biodiversidade local e apoiar os planos de restauração 
regionais. 
Permita a mudança na Europa demonstrando um modelo alternativo 
para a manutenção de elefantes que atenda às necessidades dos 
elefantes em cativeiro. 
Inspire apoio para a conservação dos elefantes africanos e asiáticos 
na natureza e destaque a importância de viver em equilíbrio com a 
natureza.

Uma organização independente sem fins lucrativos registrada em Portugal 
e no Reino Unido.

O QUE FAZEMOS Trabalhamos com governos europeus, zoológicos, circos e ONGs para 
realojar qualquer elefante necessitado em nosso santuário em Portugal: 
um habitat natural expansivo onde tanto os elefantes quanto a vida 
selvagem nativa podem prosperar.
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Mais de 600 elefantes permanecem em cativeiro em 142 zoológicos 
e 17 circos em toda a Europa. Alguns são mostrados abaixo.

Juntamente com as histórias angustiantes de crueldade e 
negligência, existem muitos cuidadores compassivos que 
simplesmente não têm espaço e recursos financeiros para 
aliviar o sofrimento físico e psicológico causado por décadas de 
confinamento.  

Nellie é uma mulher asiática de 51 
anos mantida em um circo na França. A 
França proibiu recentemente o uso de 
animais selvagens em circos.

Mduena e Maus são dois elefantes 
africanos fêmeas, capturados no 
Zimbábue na década de 1980 e 
enviados para a Europa. Eles passaram 
mais de uma década no Fuerteventura 
La Lajita Oasis Park, na Espanha, junto 
com Noah, de 17 anos.

Bono Rani é uma menina asiática 
de 9 anos. Seu parceiro morreu 
pouco depois de chegarem juntos ao 
Zoológico de Paphos, Chipre, vindos 
de Bangladesh em 2015. Desde então, 
ela mora sozinha.

Fien, Dray e Carl são três homens 
africanos de 40 e poucos anos que 
foram capturados na natureza e 
vivem no mesmo pequeno recinto no 
Zoológico de Tallin, na Estônia, nos 
últimos 35 anos.

ELEPHANTES 
NA EUROPA
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Os últimos 20 anos de estudos 
científicos destacaram o baixo bem-
estar dos elefantes em cativeiro, e tanto 
os tomadores de decisão quanto o 
público em geral estão cada vez mais 
preocupados.

A maioria dos estados membros da 
UE adotou legislação nacional para 
restringir o uso de animais selvagens 
em circos. Mesmo zoológicos 
bem-intencionados com grandes 
orçamentos não conseguem atender 
às necessidades dos elefantes nos 
pequenos recintos fornecidos para 
eles e, como resultado, um número 
crescente está optando por eliminar 
gradualmente suas coleções de 
elefantes.

Essas histórias de 2022, mostradas 
aqui, ilustram a mudança global de 
perspectiva sobre a manutenção de 
elefantes.

MUDANÇAS DE 
PERSPECTIVA

1. Espanha apresenta legislação para eliminar 
zoológicos em favor de centros para a 
recuperação de espécies nativas - Zoológico 
de Barcelona na foto.
2. O Zoológico de Perth, na Austrália, anuncia 
que acabará com a criação de elefantes.
3. Howletts, um zoológico do Reino Unido, 
confirma planos de realojar 13 elefantes para 
Quênia.
4. O último elefante de um zoológico tcheco 
é retirado para o Refúgio dos Elefantes na 
França.
5. O circo francês traz animais holográficos 
em resposta à proibição nacional do uso de 
animais selvagens em circos.
6. Autoridades brasileiras apóiam o 
realojamento de elefantes de circo para o 
Santuário Global de Elefantes.
7. Ringling Bros, o maior circo dos EUA, 
relança sem apresentações de animais 
selvagens após aposentar todos os seus 
elefantes
8. O Zoológico de Paignton, no Reino Unido, 
anuncia que não será mais o lar de elefantes 
devido a questões de bem-estar

Full stories at www.pangeatrust.org/news. 
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ENTENDENDO AS 
NECESSIDADES DO 
ELEFANTE

A disponibilidade de espaço de qualidade 
afeta todos os aspectos do bem-estar físico e 
psicológico dos elefantes, mas a maioria dos 
elefantes em cativeiro passa a vida em recintos 
de não mais de um hectare – eles podem 
atravessá-los em pouco mais de um minuto.

Para aqueles que não podem ser devolvidos à 
natureza, podemos oferecer uma vida que vale 
a pena, dando-lhes acesso a várias centenas de 
hectares de espaço natural.

Essa lógica é descrita em um relatório 
encomendado pela Pangea, apoiado por mais de 
90 referências e endossado por 25 dos principais 
especialistas e cientistas.

Elephants in the wild in Kenya

Download the report at www.elephantreport.net.

“Thankfully, we now have a much 
deeper understanding of the needs of 
elephants and we have a choice about 

how to care for them. They need to be in 
the company of their own kind to build 

lasting relationships, and they need 
space to live their lives.”

SIR DAVID ATTENBOROUGH 
Attenborough & the Giant Elephant, 2017
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Embora existam santuários de elefantes em grande 
escala na África, Ásia e Américas, há opções muito 
limitadas para qualquer instalação europeia que 
queira realojar seus elefantes. Os governos também 
lutam para fazer cumprir a legislação devido à falta de 
soluções para confiscos.

Há um santuário que abriu recentemente na França 
que tem espaço para seis mulheres asiáticas, mas já 
com duas residentes, a capacidade é limitada. Também 
retratados aqui estão três exemplos de instalações 
bem-sucedidas nas Américas com extensos habitats de 
elefantes cativos e recintos de cerca de 100 ha.

MODELOS DE 
SANTUÁRIO

1. Elephant Haven na França tem atualmente dois residentes. 
2. Santuário Global de Elefantes, Brasil, inaugurado em 2013 
e possui sete elefantes residentes. 
3. O Santuário de Elefantes no Tennessee foi inaugurado em 
1995 e atualmente abriga 12 elefantes. 
4. Centro de Conservação de White Oak na Flórida aberto 
para elefantes em 2020 e atualmente abriga 13 indivíduos.
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NOSSA  
ABORDAGEM
Local 
 
Um habitat para elefantes 
Um refúgio para a natureza 
Um trunfo para as pessoas,uma plataforma para inspirar 
mudanças

Estratégia de aquisição de elefantes 
 
Estrutura organizacional, pessoas & parceiros
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Um estudo em toda a Europa foi realizado para identificar a 
região mais adequada para operações. Portugal foi escolhido 
com base no seu clima mediterrâneo* e habitat associado, 
disponibilidade de propriedades consideráveis   e estabilidade 
política. Mais de 90 propriedades foram consideradas. O local foi 
confirmado após a conclusão dos estudos de triagem ambiental, 
avaliações e consultas governamentais.

A propriedade de 402 ha está localizada no Alentejo, no interior 
sul de Portugal. Possui topografia diversa e suave, boas águas 
superficiais e subterrâneas e um habitat variado. não está dentro 
de uma área protegida e há uma baixa prevalência de cortiça, que 
deve ser protegida de danos. O terreno é privado, sustenta gado 
há muitos anos e tem baixo risco de incêndio.

A análise preliminar do local sugere que a capacidade de carga 
será de cerca de 24 elefantes, presumindo alguma alimentação 
suplementar e para permitir a regeneração da terra.

*Em tempos históricos, os elefantes africanos e asiáticos viveram 
nas margens sul e leste do Mediterrâneo.

LOCAL

*Within historic times African and Asian elephants once lived at the southern and eastern margins of the Mediterranean. 
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Em Pangea, os elefantes terão controle sobre suas 
próprias vidas e passarão seu tempo socializando, 
tomando banho, comendo alimentos silvestres e 
caminhando livremente por quilômetros todos os 
dias, assim como os elefantes selvagens. Não haverá 
pisos duros, horas de confinamento dentro de casa ou 
condições apertadas e desestimulantes do lado de fora. 
O clima mediterrâneo também é apropriado para as 
espécies de elefantes, o que significa que os elefantes 
podem passar a maior parte do tempo ao ar livre.

Permitir que os elefantes cativos vivam uma vida mais 
próxima de seus primos selvagens não significa menos 
cuidado. Todos os elefantes serão mantidos em um 
sistema de criação que excede todas as diretrizes e 
padrões reconhecidos de manejo de elefantes, incluindo 
a separação por espécie e sexo.

Reconhecendo os desafios físicos e psicológicos 
associados que resultam de viver em pequenos espaços 
com contato humano próximo, cada elefante terá um 
programa de cuidados sob medida, incluindo reabilitação 
intensiva pelo tempo necessário para ajudar o indivíduo 
a se aclimatar ao seu novo ambiente. Serão recrutados 
tratadores com experiência em cuidados com elefantes 
em cativeiro, e consultoria especializada externa será 
buscada para garantir a melhor tomada de decisão.

Problemas de saúde comuns, como claudicação leve e 
obesidade resultantes do cativeiro tradicional, podem 
ser aliviados através da movimentação e alimentação 
no habitat natural, e também têm muito menos 
probabilidade de se desenvolver. Tratamento veterinário 
especializado regular será fornecido para problemas mais 
profundos.

UM  
HABITAT  

PARA  
ELEFANTES

Kavaan, dubbed ‘the world’s loneliest 
elephant’ was rehomed to Cambodia from Islamabad  
Zoo in Pakistan with the help of singer, Cher, in 2020.

Rescued circus elephant at Global Elephant Sanctuary, Brazil
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A terra será administrada não apenas para os elefantes, mas também para 
a fauna e flora nativa, para criar um impacto ecológico local positivo. Os 
princípios de reflorestamento serão seguidos para criar um habitat diverso 
e um ecossistema saudável e equilibrado. A recuperação de espécies 
e habitats de especial interesse será priorizada de acordo com o ‘Plano 
Nacional de Ação para a Biodiversidade’ de Portugal.

As densidades de estoque serão mantidas propositalmente baixas e os 
cercados serão ativamente gerenciados para maximizar a biodiversidade e 
a qualidade do solo e minimizar a erosão e a degradação, incluindo o uso 
de práticas de manejo agrícola, como a rotação. Trabalharemos com as 
autoridades e comunidades locais para combater plantas exóticas invasoras, 
ameaças de incêndios florestais e rebaixamento dos lençóis freáticos.

Cada aspecto das operações da Pangea será o mais sustentável possível, 
desde a reciclagem de esterco de elefante até o uso responsável de fontes 
naturais de água e o fornecimento de materiais de construção renováveis   
locais.

UM  
PARAÍSO  

PARA A  
NATUREZA
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UM  
ATIVO  

PARA AS  
PESSOAS

Ao demonstrar de forma prática os benefícios de proporcionar uma vida 
mais natural para os elefantes, esperamos inspirar outros a melhorar as 
condições para os elefantes mantidos em cativeiro e, sempre que possível, 
eliminar gradualmente os elefantes em cativeiro em favor de exibições 
livres de animais. A Pangea evitará conflitos com zoológicos ou circos 
simplesmente focando na promoção de seu próprio modelo de manejo de 
elefantes.

As histórias dos elefantes residentes também são uma ferramenta poderosa 
de sensibilização. Embora Pangea seja um santuário e, portanto, não 
esteja aberto para visitação da mesma forma que um zoológico, há muitas 
oportunidades para o envolvimento do público tanto virtualmente quanto 
no local.

O contexto das condições naturais em que vivem permite-nos promover 
tanto as necessidades de bem-estar dos elefantes como os desafios de 
conservação das espécies africanas e asiáticas e, mais amplamente, ação 
compassiva que leva a uma apreciação e proteção do mundo natural.

A Pangea será motivo de orgulho para o povo português e criaremos um 
impacto social e económico local positivo através de empregos, programas 
de desenvolvimento de competências e parcerias com empresas locais 
baseadas na natureza. A agrofloresta de pequena escala, o ecoturismo e a 
agricultura de baixo impacto, como a produção de azeite e cortiça, também 
gerarão renda e refletirão o espírito sustentável do projeto, e os ganhos de 
biodiversidade resultantes de práticas sustentáveis   de manejo da terra serão 
medidos e compartilhados para exemplificar o benefícios humanos de 
colocar a natureza em primeiro lugar.

  UMA  
PLATAFORMA  
PARA  
INSPIRAR A 
MUDANÇA

14



AQUISIÇÃO DE  
ELEFANTES
Nossa estratégia de aquisição reconhece a reticência de circos e 
zoológicos em enviar seus elefantes para santuários e, assim, enfatiza a 
importância de negociações discretas e sensíveis com os proprietários.

Defenderemos publicamente os compromissos assumidos por 
zoológicos e circos progressistas para realojar seus elefantes, enquanto 
operamos uma política estrita de não compra nem substituição.

Para além da oferta de primeira opção aos elefantes de Portugal, 
estamos empenhados em trabalhar com qualquer jardim zoológico, 
circo ou governo na Europa que pretenda dar aos elefantes uma vida 
digna de ser vivida.

Estes poderiam ser os primeiros residentes de Pangea? 
A Pangea vai naturalmente oferecer a primeira opção aos elefantes 

de Portugal. Julie e Samba, na foto abaixo, são dois elefantes 
africanos fêmeas atualmente mantidos no circo Victor Cardinalli, em 
Lisboa. O governo estabeleceu um prazo de 2025 para a remoção de 

animais selvagens performáticos de todos os circos em Portugal.
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL, 
PESSOAS E 
PARCEIROS

A Pangea é uma organização independente sem 
fins lucrativos, registada no Reino Unido junto da 
Charity Commission como Pangea Trust (n.º 1177137), 
e constituída em Portugal como Associação Natureza 
Pangea (n.º 517038110).

Durante a fase inicial, um diretor em tempo integral é 
apoiado por um Conselho de Curadores e um grupo 
consultivo de especialistas. As empresas portuguesas 
especializadas da AMCD, PLMJ e Strix cumprem 
as competências técnicas financeiras, jurídicas e 
ambientais externas, respetivamente, sempre que 
necessário.

Somos muito gratos aos nossos membros, Born 
Free Foundation, Fondation Brigitte Bardot e Olsen 
Animal Trust, que fornecem apoio técnico e financeiro 
inestimável. O recrutamento de mais dois ou três 
membros adicionais começará em breve.

Para saber mais sobre a equipe, acesse  
www.pangeatrust.org/about-us/. Observe que um site 
em português está em desenvolvimento.

Se você gostaria nos ajudar a transformar uma quinta 
de gado no Alentejo de volta à natureza e ao mesmo 
tempo dar aos elefantes uma vida digna de ser vivida, 
por favor contacte-nos hoje ligando para Kate Moore 
no +447950391052 ou enviando um email para kate@
pangeatrust.org.Obrigada.
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