
 
Comunicado de Imprensa – 20 de novembro de 2020 

O Natal na reCloset é oferecer sustentabilidade numa 

peça com estórias 

A reCloset peças com estórias lança vouchers de oferta, como sugestão de presente mais 

sustentável. 

Neste Natal, que será diferente do habitual, a reCloset quer oferecer uma alternativa ao 

consumo habitual. Os vouchers são uma opção muito prática, para oferecer a familiares e 

amigos, pois possibilitam a escolha. Neste caso, a oferta é também simbólica pois, ao comprar 

um voucher reCloset, estar-se-á a oferecer uma perspetiva de consumo sustentável. 

A nossa proposta dos vouchers pretende ser um presente de Natal consciente. Gostávamos que 

pudesse ajudar quem já está desperto para os temas da sustentabilidade, a espalhar a palavra, 

oferecendo um voucher a um amigo ou familiar mais cético! Queremos trazer mais pessoas 

para a comunidade e tornar a compra second hand parte do quotidiano do maior número de 

pessoas possivel. Think second hand first!, refere Telma Santos, cofundadora e responsável 

pelas operações. 

Assim, são lançados vouchers de 10€, 15€ e 20€, válidos por 1 ano na loja online da reCloset. 

Mediante a compra, será enviado por email um voucher digital, com um código único. Este 

pode ser impresso e oferecido, ou enviado por email. 

Queremos que as pessoas olhem para a moda second hand como uma opção para oferecer 

presentes neste Natal. Queremos possibilitar oferecerem sustentabilidade e, ao mesmo tempo, 

contribuírem para a sensibilização para o tema. Além disso, oferecer um voucher é sempre uma 

aposta segura!, refere Ana Lopes, cofundadora e responsável pela comunicação. 

Estes vouchers encontram-se disponíveis para compra na loja online. 

Sobre a reCloset peças com estórias 

A reCloset peças com estórias é uma plataforma online de moda second hand. Lançada por 

duas empreendedoras, pretende contribuir para um despertar de consciências para a 

https://recloset.net/categoria-produto/vouchers/


 
importância da reutilização de peças de moda. Além da loja online principal, dinamiza também 

o 1º Marketplace de moda second hand em Portugal. Nele, qualquer pessoa pode comprar e 

vender diretamente moda second hand para mulher, homem e criança. 

É um projeto baseado na compra e venda de peças second hand, para que a roupa 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. 

A reCloset é  também um espaço de partilha de conhecimento e dicas para uma vida mais 

sustentável, na moda e não só. Exemplo disso é a rubrica “Eu uso moda second hand”, 

recentemente criada para a comunicação da marca, onde pessoas de variadas áreas deixam o 

seu testemunho sobre o seu uso de moda second hand. 

Mais informações: 

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

web: recloset.net IG: reclosetsecondhand 

 

Logótipos reCloset para download 

#reclosetpecascomestorias #secondhand #desperdiciozero #sustentabilidade 

#economiacircular #segundamao #slowfashion 
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