
 
Comunicado de Imprensa – 13 de maio de 2021 

Lançamos o aluguer de peças em segunda mão na 

reCloset 

A plataforma de moda em segunda mão reCloset lança a novidade de aluguer de peças em 

segunda mão. 

Esta nova opção está disponível em algumas das peças que já estão atualmente em loja. Foram 

selecionadas peças de cerimónia, que muitas vezes são usadas uma única vez. E  também 

peças de uso ocasional, para muitas pessoas, como um fato para uma reunião de trabalho 

formal ou entrevista de emprego. 

Esta novidade na nossa marca, pretende reforçar o nosso compromisso com a redução de 

peças paradas nos roupeiros, fazendo-as circular por quem quer e precisa. E reduzindo a 

necessidade de comprar peças novas refere Ana Lopes, cofundadora e responsável de 

Marketing e Comunicação. 

Em termos operacionais, o processo é muito simples. As peças são compradas pelo seu preço, 

podendo ser devolvidas até um máximo de 4 semanas de utilização. Nesse momento, e 

reunidas as condições, quem alugou a peça recebe um reembolso em valor. 

O lançamento do aluguer é um passo natural na nossa estratégia de operações, e que 

pensamos ser uma mais valia  para os nossos Clientes refere Telma Santos, cofundadora e 

responsável de operações. 

O aluguer de peças em segunda mão está já disponível na plataforma reCloset. 

Sobre a reCloset peças com estórias 

A reCloset peças com estórias é uma plataforma online de moda em segunda mão. Lançada 

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

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

o 1º Marketplace exclusivo de moda em segunda mão em Portugal. Nele, qualquer pessoa 

pode comprar e vender diretamente moda em segunda mão para mulher, homem e criança. 

https://recloset.net/alugar/


 
É um projeto baseado na compra e venda de peças em segunda mão, 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”, criada 

para a comunicação da marca, onde pessoas de variadas áreas deixam o seu testemunho sobre 

o seu uso de moda em segunda mão. 

Mais informações: 

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

web: recloset.net IG: reclosetsecondhand 

 

Logótipos reCloset para download 

#reclosetpecascomestorias #segundamao #modasustentavel #roupaemsegundamao 

#modaconsciente #modainteligente 
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