
 

 

Rua Anfilófio de Carvalho, 29/3º    20030-060 - Rio de Janeiro - RJ 
Tel:+55-21-3907-8100         Email: abc@abc.org.br 

 

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022 
 
PR-52/2022 
 
Sua Excelência 
Gustavo E. Porras Cortes 
Presidente 
Assembleia Nacional da Nicarágua 
 
 Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional da Nicarágua, 
 
 Tomamos conhecimento de que, no dia 04 de maio de 2022, a Assembleia Nacional da Nicarágua, 
por meio de Decreto Legislativo, decidiu pela cassação do registro legal da Academia de Ciências da 
Nicarágua (ACN). Tal notícia nos causou perplexidade e consternação, uma vez que a ACN tem sido uma 
instituição parceira que interage com frequência com a Academia Brasileira de Ciências (ABC) no contexto 
da Rede InterAmericana de Academias de Ciências (IANAS) e da Parceria InterAcademias (IAP). 
 
 A ACN tem participado ativamente – no plano nacional, regional e global -, para o fortalecimento 
da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) como ferramentas para um desenvolvimento socioeconômico 
sustentável nas Américas. A ABC compartilha deste objetivo e tem na Academia de Ciências da Nicarágua 
uma entidade-irmã, com a qual trabalhamos em conjunto visando a implementação da Agenda 2030 em 
busca por um mundo próspero, com maior equidade e melhor qualidade de vida para todos. 
 

Nem sempre as questões levantadas pela Ciência convergem com as visões e propostas de 
governantes, ainda assim, entendemos ser essencial que governos e Academias mantenham constante 
diálogo, fundamental para a construção de sociedades livres e democráticas. Neste sentido, apelamos 
para que as ações implementadas por este Decreto Legislativo sejam revertidas com urgência, reativando 
o registro legal da Academia de Ciências da Nicarágua, bem como de outras organizações da sociedade 
civil. 

 
A eleição do Presidente Daniel Ortega, primeiro como coordenador do Conselho de 

Administração, após o triunfo da Revolução Sandinista, e, depois, como chefe do Poder Executivo da 
Nicarágua, em 1984, fez parte de um processo que trouxe grande esperança, não só para o povo 
nicaraguense, mas também para os defensores da liberdade e da democracia em todo o mundo. A 
cassação do registro legal da ACN e de diversas instituições da sociedade civil não condiz com o que se 
espera de governos democráticos, e a Academia Brasileira de Ciências fica na expectativa do pronto 
reestabelecimento da atuação legal da Academia de Ciências da Nicarágua.  

 
Cordialmente, 
 
 

 
 

Helena Bonciani Nader 
Presidente 

Academia Brasileira de Ciências 


