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Towards a sustainable future: promoting sustainable
development.
International Academic Conference on the Environment.
Manchester, U.K., 29 de Junho a 1 de Julho de 1994
Ana Monteiro

Entre 29 de Junho e 1 de Julho, realizou-se em
Manchester, Reino Unido, a lnternationalAcademic
Conference on the Environment, na qual participaram
mais de 300 delegados de cerca de 50 países.
Nos critérios de selecção dos participantes conferencistas a Comissão Organizadora incluiu,
para além de um inumerável conjunto de formações
científicas de base, a maior diversidade possível de
actores sociais, políticos e económicos de cada um
dos países.
Constatei com alguma consternação que Portugal,
para além de minha participação a convite do
Departamento de Geografia da Universidade de
Manchester, não se fez representar oficialmente,
nem através de nenhum representante do Ministério
do Ambiente nem, como sucedeu com a maioria dos

vasto conjunto de actiidades lúdicas (teatro, música,
exposições, etc.) exemplificativas do esforço e empenho
de alguns países na promoção de um desenvolvimento
sustentável após a Conferência do Rio 92.
As cidades e a promoção do seu desenvolvimento
sustentado foram o alvo privilegiado pelos organizadores desta lnternational Academic Conference on
the Environment.
Para iniciar o debate em tomo desta temática foi
convidado o Professor Timothy O'Riordan, da
Universidade deEastAnglia, U.K. que proferiu uma
palestra intitulada Fusing environmental and social
policy in the cause of sustainable development.
As comunicações que se seguiram distribuíramse por 7 sessões paralelas subordinadas aos temas
seguintes:

DIA 29 .JUNHO 1994
Symposium on Global
Environmcntal Chan~c
Promoting Environmcntal
Awarcness
Transpor! and Sustainabilily

DIA 30 JUNHO 1994
Managing lhe Urban
Environmcnt
Education and Suslainability

Dcsign and Devclopmcnt

i'rotccting the Atmosphcrc
Intcrnational Air Quality
Environmcnlal Awarcncss in
Schools
l'artncrship Building for Urban
Sustainability
Environmcnt and Devclopmentan East Europcan Perspcctivc

Pollution, Moniloring and
Analysis
Hcalth and Sustainabilily
Environmental Education
Centres

Busincss and Industry

outros países, através de membros da Administração
Regional e Local.
Esta conferência académica foi um dos muitos
eventos do Global Fo rum 94, uma reunião intercalar
da Conferência do Rio 92, cujo objectivo era abordar
sectorialmente as Questões Ambientais mais prementes
tanto para os diversos grupos sociais e económicos
Govens/idosos, minorias étnicas/religiosas, grandes
grupos económicos/pequenos investidores, decisores
políticos nacionais, regionais e locais, partidos políticos,
mass media, etc.), como para os múltiplos grupos de
interesse temático (saúde, poluição do ar, água e
solo, mudanças climáticas, tecnologias limpas,
arquitectura e design, planeamento, etc.).
Durante o Global Forum 94, sucederam-se um

DIA 1 JULHO 1994
Grccning of busincss/
Grcening Intcrnational Law
Promoting Public and
Environmcntal Awarcncss
Rural Dcvclopmcnt
Environmcntal Awarcncss in
Furthcr and Highcr Education
Town and Country Planning
Busincss Environmcnlal
Performance
l'ublic and Busincss Jntcrcsts

A conferência encerrou com um conjunto de 6
Workshops, nos quais se discutiram e sintetizaram os
principais obstáculos à promoção de um desenvolvimento sustentado, particularmente no que se refere
aos espaços urbanizados em diferentes contextos
geográficos, económicos, sociais e políticos. As
conclusões de cada uma destas sessões foram
posteriormente transmitidas a todos os participantes
na sessão plenária de encerramento.
Durante a Conferência foram produzidos, para
além dos Conference Abstracts, diversos textos, que
depois de discutidos e aprovados pelos participantes,
foram endereçados aos decisores políticos, grupos
ambientalistas não-governamentais, organizações políticas e econórnicas supra-nacionais, mass media, etc.
73

