
 

 

A Nicarágua na Cooperação Ibero-Americana1 

 

Os/as beneficiários/as nicaraguenses da Cooperação Ibero-Americana 
 

Graças ao Programa Ibero-Americano de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS), 

os/as técnicos/as das agências e/ou direções gerais de cooperação dos países membros 

formaram-se em temas como as alianças público-privadas ou o enfoque de direitos (gênero, 

multiculturalismo e sustentabilidade), e também partilharam experiências na gestão da 

cooperação triangular e na melhoria dos processos de coleta de informação.  

 

Como parte da Cooperação Horizontal Sul-Sul Triangular, a Nicarágua foi beneficiada com 

o projeto “Fortalecimento da administração e gestão dos governos territoriais das 

populações indígenas e afrodescendentes nas regiões autônomas da Nicarágua”, que contou 

com o México como país ofertante. Além disso, como parte da cooperação de caráter 

econômico executada pelo México na Nicarágua destaca-se a transferência de capacidades 

relativas à criação de gado bovino (no Agropecuário) e a geração de energia (em tema de 

incentivo de condições econômicas). 

 

De acordo com o Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2015, ao longo do ano 

de 2013, a Nicarágua participou no intercâmbio de 21 projetos e 10 ações de cooperação 

                                                           
1     Dados extraídos dos relatórios anuais reportados à SEGIB pelas unidades técnicas dos Programas, 
Iniciativas e Projetos Adstritos (PIPA) da Cooperação Ibero-Americana. 

A Nicarágua está presente em onze de um total de vinte e cinco Programas e Iniciativas Ibero-
Americanos. Atualmente faz parte do: 
 

* Espaço Ibero-Americano de Coesão Social: Programa Plano Ibero-americano de 
Alfabetização e Aprendizagem ao Longo da Vida 2015-2021 (PIALV) (1). 
 
* Espaço Ibero-Americano do Conhecimento: Programa de Ciência e Tecnologia (CYTED) 
(1). 
 
* Espaço Cultural Ibero-Americano: Em 2015 mostrou interesse em participar em vários 
programas do Espaço Cultural Ibero-americano: ADAI/Iberarquivos, Iberbibliotecas, 
Ibercena, Ibermedia, IberMemória Sonora e Audiovisual, Ibermuseus, Iberorquestras 
Juvenis (7). 
 
* Programas Transversais: Programa de Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) e 
o Programa de Televisão Ibero-americana (TEIB) (2). 

 
O país fez parte do Programa de Inovação até o ano de 2014, quando foi graduado na Cúpula de 
Veracruz. 
 

 

 

 



 

 

horizontal sul-sul bilateral no papel de parceiro receptor, assim como em 3 ações no papel 

de parceiro ofertante. Esta informação é obtida graças à colaboração da equipe técnica do 

Ministério das Relações Exteriores, e é complementada com os registros realizados pelos 

técnicos dos demais países ibero-americanos. 

 

O Programa de Televisão Ibero-Americana (TEIB) calcula que a audiência estimada em 

2015 dos canais que fazem parte das Notícias Culturais Ibero-americanas (NCI) foi de 

1.200.000 nicaraguenses. Dentro das atividades mais significativas realizadas no país em 

2015, encontra-se o Workshop de Coprodução América Central e o Caribe em Rede.  

 

A Nicarágua faz parte do Comitê Intergovernamental do Programa TEIB através do Canal 6 

– Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Correios. No marco do Canal, colaborou na 

criação do espaço “A América Central em Rede”, cujo objetivo é promover a coprodução e 

difusão de conteúdos educativos, culturais e científicos nas televisões públicas. Em 2015, o 

“Workshop de Coprodução América Central e o Caribe em Rede” contou com a participação 

de 12 produtores e representantes das televisões de serviço público da América Central e 

do Caribe. 

 

1. Espaço Ibero-Americano de Coesão Social 
 

Formação: Desde 2008, o Programa Ibero-Americano de Alfabetização financiou oito 

projetos nas “Modalidades de Educação para Jovens e Adultos”, levados a cabo pelo 

Ministério da Educação. Nas referidas modalidades, a Nicarágua realiza os seguintes 

projetos: EU SIM POSSO TV; EU SIM POSSO PRESENCIAL e ALFA RADIO (modalidade de 

alfabetização); EBA NÍVEIS e EU SIM POSSO CONTINUAR (modalidade de educação 

primária). 

 

A linha de ação da Nicarágua para 2015 foi o “Projeto de Alfabetização 2014-2015. 

Educação Básica para Jovens e Adultos com Formação Laboral”, para a retenção e promoção 

de 12.000 jovens em mais de 1.000 círculos de estudo, formação a 1.000 professores e 

formação laboral para 44 jovens.  

 

Apesar da Nicarágua não participar no Programa Bancos de Leite Humano, o país é um dos 

seus beneficiários. Atualmente, existem dois bancos de leite humano em funcionamento na 

Nicarágua, um em fase de implantação e um já implantado no ano de 2015. Os bancos já 

ajudaram 10.767 mulheres em aleitamento materno e beneficiaram 801 recém-nascidos, 

além de contar com 220 mulheres doadoras. 

 

 

 



 

 

2. Espaço Ibero-Americano do Conhecimento 
 

Formação: O laboratório de biociência da Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua 

faz parte da Rede Ibero-Americana de Biotecnologia Ilha Negra (RIABIN) do Programa de 

Mobilidade Acadêmica Pablo Neruda. Desta forma, apesar de não ser um país formalmente 

membro do programa, na sua convocatória 2013-2014, aprovou-se a mobilidade de um 

estudante da Nicarágua. Não há registro de nenhuma mobilidade em universidades 

nicaraguenses nos ano de 2015 e 2016. 

 

Intercâmbio de boas práticas: No marco do Programa CYTED, a Nicarágua conta com 5 

empresas que participam nos projetos de inovação IBEROEKA.   

 

Em 2014, a Nicarágua organizou o V Mini-fórum CYTED IBEROEKA “Energias Renováveis e 

Tecnologia Ambiental, uma oportunidade de negócios” com a finalidade de identificar 

possíveis parceiros para implementar os projetos de inovação IBEROEKA e novas 

oportunidades de negócio, através da participação em encontros bilaterais. 

 

3. Espaço Cultural Ibero-Americano 
 

Iberarquivos: Desde outubro de 2015, o programa conta com a carta de adesão da 

Nicarágua, que participará de forma efetiva no programa a partir do ano de 2016. 

 

O Programa Iberorquestras Juvenis contou com jovens nicaraguenses no projeto 2010 da 

Orquestra Juvenil Ibero-Americana e no I Encontro Pedagógico de Intercâmbio de 

Experiências de Agrupamentos Musicais Comunitários, que teve lugar no México em 2013. 

A Nicarágua é membro ativo da Orquestra Juvenil da América Central e do Caribe. Este 

programa também financiou as turnês em comemoração a “Campanha 1856: Paz entre 

irmãos. Costa Rica – Nicarágua”. 

 

A Nicarágua solicitou tornar-se membro pleno do Programa Iberorquestras Juvenis em 

outubro de 2015. Durante os dias 7 e 8 de abril de 2016, os representantes dos governos 

ibero-americanos pertencentes ao conselho do programa reuniram-se em Manágua para 

realizar um seguimento e abordar temas próprios relativos à administração do programa. 

 

4. Instituições Associadas 
 

Ministério da Educação; Conselho Nicaraguense de Ciência e Tecnologia (CONICET); 

Ministério das Relações Exteriores; Canal 6 – Instituto Nicaraguense de Telecomunicações 

e Correios, Biblioteca Nacional da Nicarágua. 
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