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reCloset  e Dress for Success® Lisboa unem-se pela 

sustentabilidade 

 

A Dress for Success® Lisboa é o novo parceiro da reCloset, plataforma de roupa em segunda 

mão. A reCloset foi assim o parceiro ideal para amplificar a presença digital da Dress, escoando 

as peças doadas que, por serem marcadamente casuais ou festivas, não se adequam ao 

contexto profissional. 

 

Os artigos colocados à venda encontram-se em perfeito estado de conservação e, ao comprá-

los, o utilizador contribui para uma pegada ambiental responsável e para a Associação. Desse 

modo, apoia a Dress na sua missão de apoiar mulheres a prosperar no trabalho e na vida 

pessoal, dando-lhes as ferramentas e estratégias necessárias para o desenvolvimento das suas 

carreiras, promovendo assim a sua independência económica e financeira. 

 

A 2ª mão como 1ª opção 

À reCloset, a Dress atribuiu o selo de Parceiro Sustentável, uma vez que partilhamos os 

mesmos valores no percurso da sustentabilidade e da economia circular. Além de se definir 

como «um mercado online onde se pode comprar e vender peças em segunda mão, de forma 

simples», a reCloset é também um espaço de partilha de conhecimento que permita despertar 

a consciência do público para a questão ambiental. As duas entidades unem-se também no 

combate ao estigma de que comprar usado é algo reservado para os mais necessitados. 

 

Sobre a reCloset 

A reCloset peças com estórias é uma plataforma online de moda em segunda mão que procura 

contribuir para um despertar de consciências para a importância da reutilização de peças de 

moda. 



 
É um projeto baseado na compra, aluguer e marketplace de peças de moda em segunda mão, 

para que a roupa, calçado e acessórios que usamos vejam a sua vida prolongada. Com as 

óbvias vantagens para o planeta, pela diminuição de recursos utilizados na produção de novas 

peças. 

Mais informações: 

Ana Lopes ana@recloset.net | Telma Santos telma@recloset.net | 936537625 

web: recloset.net IG: reclosetsecondhand 

 

Sobre a Dress for Success® 

A missão da Dress for Success® Lisboa (DFS) é apoiar mulheres a prosperar no trabalho e na 

vida pessoal, dando-lhes as ferramentas e estratégias necessárias para o desenvolvimento das 

suas carreiras, promovendo assim a sua independência económica e financeira. 

Desde 2012 já apoiámos mais de 3000 mulheres em Portugal. 

Mais informações: 

Filipa Gonçalves | geral@dressforsuccesslisboa.org | 925084083 

web: dressforsuccesslisboa.org | FB:  dressforsuccesslisboa 

 

http://recloset.net/
https://www.instagram.com/reclosetsecondhand/
https://www.dressforsuccesslisboa.org/
https://www.facebook.com/dressforsuccesslisboa

