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QUEM SOMOS  

Loja Social, co- fundadora da Cooperativa de mulheres Wansati Wachonga, 

organismos cuja a Missão esta focada no empoderamento economico, inserção 

laboral de mulheres e raparigas através da capacitação e aulas de corte, 

costura e artesanato resultande de reciclagem e reutilizacao de residuos como 

forma de sustentabilidade e preservacao do meio ambiente,pretende dotar as 

participantes de competências e habilidades para o trabalho. 

Visiona, ser referência comunitária de suporte para as mulheres e raparigas no 

que concerne à capacitação e ensino de habilidades para o auto emprego. 

Valorizamos à autonomia das mulheres, solidariedade, união, cooperativismo, 

respeito mútuo, integridade, inspiração, resiliência e auto emprego. 

 

O NOSSO PROJETO  

 

Criado em 2014, com o patrocínio da Comissão Justiça e Paz de Maputo 

(CAJP) como parte de apoio para a reinserção social dos ex-reclusos e ex-

reclusas e mulheres da comunidade, com necessidade de autossuficiência 

econômica. 

E ainda com apoio da Caritas de Roma.  Loja Social através destas ações de 

empoderamento, contribui para o alcance da sustentabilidade do 

desenvolvimento, criando oportunidades de fortalecimento, emancipação se 

inserção laboral, prevenindo situações de riscos e garantindo autossuficiência.  

Através da capacitação em modelagem, corte e costura mais de 300 mulheres, 

introduzimos o atividades de criatividade, reciclagem e artesanato sustentável 

usando recursos locais e matérias que poderiam ser lixo. Fazemos misturas de 

tecidos, tetra pack , napa, plástico e etc. 

 

2017, ganhamos financiamento de projetos inovadores da sociedade civil e das 

coligações de atores (PISCCA) Embaixada de França em Moçambique e 

Swazilândia que nos permitiu a criação e abertura da primeira loja social na 

cidade de Maputo, a legalização da Cooperativa Wansati Wachonga.  

2018, Primeira Participaçao na feira internacional em Lisboa – FIA e Espanha ( 

Barcelona)   



Organizamos Workshops de reciclagem com crianças no núcleo de arte e na 

escola Francesa 2019 e desfile de moda promocionais e tematicos. 

 

Desde 2017 participamos no Mês da mulher, progerama da Embaixada da 

França, organizando e coordenando  Workshops de capacitação econômica 

para mulheres - com ênfase na conscientização sobre cuidados ambientais, 

reciclagem e transformação de resíduos em uma economia criativa sustentável 

e este ano apoiado tambem pela  pela Agência Italiana de Cooperação para o 

Desenvolvimento de Maputo. 

 

AULAS DE COSTURA  

 

WORKSHOPS  

 

 

 



FEIRAS E MERCADO 

  

 

LOJA 

 

 



Customização de Cadernos, agendas & Porta documentos reciclados 

  

 
Máscara de proteção caseira tripla camada com pregas 



 

Máscara caseira tripla camada sem pregas  

 



 


