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New Partnerships Initiative e USAID 

Advancing Nutrition 

Apoio às organizações locais para melhorar os resultados 
nutricionais  
A USAID Advancing Nutrition, o principal projecto de nutrição multi-sectorial da agência, tem 

financiamento disponível através da New Partnerships Initiative (NPI) (Iniciativa de Novas Parcerias) para 

apoiar organizações a implementar projectos de nutrição multi-sectoriais nos países prioritários da USAID 

em matéria de saúde global.   

O que é a New Partnerships Initiative?  

O objectivo da NPI é aumentar o impacto da USAID ao elevar a liderança local, promovendo a criatividade 

e inovação, e mobilizando recursos através dos programas da agência. Estes esforços ajudam os governos, a 

sociedade civil e o sector privado a progredir na Jornada para a Auto-suficiência dos países, a alcançar 

resultados duradouros e a criar parcerias mais eficazes. 

Através do financiamento da NPI, a USAID Advancing Nutrition irá apoiar e orientar parceiros novos e 

pouco utilizados a melhorar os seus sistemas para a gestão eficaz do financiamento da USAID e a colmatar 

lacunas nutricionais críticas nos seus países e comunidades. 

O que é a USAID Advancing Nutrition? 

A USAID Advancing Nutrition compreende um grupo de diversos parceiros experientes, liderados pelo JSI 

Research & Training Institute, Inc. (JSI). O projecto presta assistência às missões e parceiros da USAID que 

trabalham a nível local, regional e nacional para melhorar o estado nutricional e os resultados em matéria 

de saúde onde o fardo da desnutrição é mais elevado.  

O nosso trabalho visa os indivíduos em maior risco de desnutrição, especialmente crianças pequenas, os 

prestadores de cuidados e as mulheres em idade reprodutiva. Esse trabalho é feito apoiando programas de 

nutrição liderados pelo país que proporcionam actividades de nutrição sustentável tanto nos sistemas 

alimentares como nos sistemas de saúde. A equipa da USAID Advancing Nutrition possui conhecimentos 

técnicos especializados numa série de sectores, incluindo sistemas alimentares, sistemas de saúde, 

desenvolvimento na primeira infância (ECD) e nutrição em contextos humanitários. A equipa também tem 

experiência em monitorização, avaliação e aprendizagem; mudança social e comportamental; gestão do 

conhecimento; e reforço de capacidades. 

Financiamento da NPI através da USAID Advancing Nutrition 

A USAID Advancing Nutrition concederá subvenções sob contrato, acompanhadas de assistência técnica, a 

parceiros locais novos e pouco utilizados, e a parceiros estabelecidos localmente nos países prioritários da 

USAID em matéria de saúde global. As organizações beneficiárias utilizarão as subvenções para corrigir as 

lacunas nutricionais críticas a nível subnacional e comunitário, promovendo uma nutrição ideal entre as 

populações vulneráveis. Dada a sua compreensão do contexto local e das estruturas governamentais, estas 
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organizações podem aproveitar as relações existentes para se envolverem eficazmente com o governo, 

decisores políticos, líderes comunitários e outras partes interessadas importantes. 

A USAID Advancing Nutrition procura estabelecer parcerias com organizações que implementam 

programação para melhorar a nutrição nos primeiros 1000 dias. Este trabalho inclui o reforço da nutrição 

materna, infantil e para crianças pequenas; o reforço dos sistemas de saúde para apoiar os serviços e 

provisões de nutrição; e a identificação de novos pontos de entrada para a programação nutricional.  

Este financiamento será concedido durante um período no qual muitos países estão a responder à COVID-

19. No contexto da COVID-19, o financiamento não deve ser utilizado para actividades de resposta directa 

à COVID-19, mas deve ser utilizado para planear e implementar adaptações às estratégias de fornecimento 

de programas para assegurar a disponibilidade de serviços de nutrição de qualidade a mulheres e crianças. 

As actividades nutricionais devem continuar a visar mulheres grávidas e lactantes, e crianças com menos de 

cinco anos de idade com ênfase na janela de 1000 dias desde a gravidez até ao segundo aniversário da 

criança. 

Quem é elegível para receber financiamento da USAID Advancing Nutrition através 

da NPI? 

As organizações, que têm um foco ou um desejo de reforçar a programação para um impacto positivo na 

nutrição, são encorajadas a candidatar-se. As organizações devem estar localizadas num país de prioridade 

global em matéria de saúde (ver: https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/nutrition/countries). 

Além disso, as organizações devem satisfazer um dos seguintes critérios:  

1. Nunca recebeu financiamento da USAID ou recebeu menos de 25 milhões de USD em 

financiamento da USAID nos últimos cinco anos, e é uma entidade local registada no país onde o 

trabalho está a decorrer. 

2. Nunca recebeu financiamento da USAID ou recebeu menos de 25 milhões de USD em 

financiamento da USAID nos últimos cinco anos, e é um parceiro estabelecido localmente no 

país onde o trabalho está a decorrer. 

 

Ver www.usaid.gov/npi/npi-key-definitions para mais informações. 

 

Que tipo de subvenções serão concedidas? 

As subvenções serão concedidas até 300 000  USD. A dimensão da subvenção depende da qualidade da 

proposta, de uma avaliação da capacidade organizacional e das prioridades e contexto global do país em 

matéria de saúde.  

As subvenções serão de um a dois anos e todas as propostas deverão poder ser executadas dentro desse 

prazo.  

Como é estruturada a subvenção e a prestação de assistência técnica? 

Para além da subvenção, novos parceiros receberão assistência técnica da USAID Advancing Nutrition. A 

assistência técnica será orientada pelas necessidades da organização e concebida para apoiar a concepção e 

implementação do programa, bem como a monitorização, avaliação e aprendizagem. A USAID Advancing 

Nutrition também prestará assistência operacional para reforçar a organização como um todo, incluindo 

operações, gestão financeira e administração das subvenções. 

Onde posso encontrar mais informações sobre a Iniciativa de Novas Parcerias? 

Informações adicionais sobre a NPI e anteriores beneficiários do financiamento da NPI podem ser 

encontradas visitando www.usaid.gov/npi.  

Para mais informações 

Para informações adicionais sobre oportunidades através da NPI e USAID Advancing Nutrition, contacte-

nos para grants@advancingnutrition.org.  
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