
Um Projecto Global
Baseado em conhecimento especializado que 
abrange sectores e contextos específicos, a JSI 
Research & Training Institute, Inc. e um gru-
po diversificado de parceiros, colaboram com 
as partes interessadas, visando consolidar os 
progressos em nutrição numa variedade de 
circunstâncias de desenvolvimento e resposta 
humanitária.

O projecto fortalece os investimentos globais 
da USAID em nutrição, prestando assistência às 
Missões da USAID e aos parceiros locais que 
trabalham aos níveis local, regional, e nacional, 
contribuindo para melhorar o estado nutricional 
e os resultados de saúde onde o peso da des-
nutrição é maior. O nosso trabalho tem como 
alvo as pessoas com maior risco de desnutri-
ção, especialmente crianças pequenas, seus pais 
e encarregados, e as mulheres em idade fértil. 
Baseamo-nos no apoio a implementação de pro-
gramas, intervenções de nutrição, e de sistemas 
alimentares e de saúde eficazes, integrados, sus-
tentáveis, e escaláveis liderados por cada país.

O Nosso Trabalho em Moçambique
Liderado pelo parceiro Save the Children, com 
escritórios nas cidades de Nampula e Maputo, 
o período de implementação do projecto será  
de 2019 a 2022. Colaborando com o projecto 
Transform Nutrition, liderado pela organização 

Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo 
(ADPP), visamos melhorar o estado nutricional 
de mulheres grávidas e lactantes, meninas ado-
lescentes, e crianças com menos de dois anos de 
idade na Província de Nampula e ao nível nacio-
nal. Visamos:

• fortalecer a capacidade do governo para planifi-
car, gerir, e fornecer serviços de nutrição

• fortalecer os sistemas do governo com enfo-
que na coordenação multissectorial de nutrição

• apoiar a capacidade dos parceiros para imple-
mentar programas multissectoriais de nutrição 
com qualidade

• apoiar a equipa e respectivo portfólio de nutri-
ção da USAID Moçambique.
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USAID Promovendo a Nutrição
Emblemático da Agência na área Multissectorial de Nutrição

Contactos
Visite www.advancingnutrition.org e 
contacte info@advancingnutrition.org 
para obter informações adicionais.

JSI Research & Training Institute, Inc. 
(Sede)
+1–703–528–7474

Save the Children (Moçambique)
Maputo: +258–21–493–140
Nampula: +258–26–215–506

Vito Saldulani Mashisa presta serviços de saúde e nutrição a uma 
criança no Centro de Saúde Nihessiua em Nampula, Moçambique. 
(Kate Holt)
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A Global Project
Drawing on expertise that spans sectors and 
contexts, JSI Research & Training Institute, Inc. 
and a diverse group of partners are collaborat-
ing with stakeholders to strengthen nutrition 
outcomes in a variety of development and 
humanitarian response settings.

The project strengthens USAID’s global nu-
trition investments by providing assistance to 
USAID Missions and local partners working at 
local, regional, and national levels to improve 
nutritional status and health outcomes where 
the burden of malnutrition is highest. Our work 
targets the individuals most at risk of malnutri-
tion, especially young children, their caregivers, 
and women of reproductive age. We do so by 
supporting country-led scale-up of effective, 
integrated, and sustainable nutrition programs, 
interventions, and food and health systems.

Our Work in Mozambique
Led by partner Save the Children International, 
with offices in Nampula and Maputo cities, the 
project will run from 2019 to 2022. Collabo-
rating with the Transform Nutrition project, 
led by Ajuda de Desenvolvimento de Povo para 

Povo (ADPP), we work to improve the nutri-
tion of pregnant and lactating women, adoles-
cent girls, and children less than 2 years of age 
in Nampula Province and at the national level. 
We aim to:

• strengthen the government’s capacity to plan, 
manage, and deliver nutrition services 

• strengthen the government’s systems for 
multi-sectoral nutrition coordination 

• support partners’ capacity to deliver quality 
multi-sectoral nutrition programming 

• support USAID Mozambique’s nutrition team 
and portfolio.
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Contact
Visit www.advancingnutrition.org and 
contact info@advancingnutrition.org for 
additional information.

JSI Research & Training Institute, Inc. 
+1–703–528–7474

Save the Children (Mozambique)
Maputo: +258–21–493–140
Nampula: +258–26–215–506

Children look on from corn fields in Morrumbala District. (cour-
tesy of Food for Peace)
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