Portugal Inovador
Confiança, seriedade e qualidade são
palavras que integram o ADN da Óptica
Piscinas, um projeto apostado nas
mais-valias de uma atitude preventiva
e de um diagnóstico precoce, para o
bem dos nossos olhos.

iagnosticar
e prevenir com segurança
Localizada em Estarreja (e contando com
um segundo estabelecimento na freguesia de
Pardilhó), a Óptica Piscinas surgiu em 2006 para
materializar um novo conceito em torno do bem-estar visual da comunidade local. A comprová-lo,
a optometrista Sílvia Coelho recorda que, há doze
anos, a cidade “não tinha oferta de optometria a
tempo inteiro”, correspondendo este a um dos fatores que levou a nossa interlocutora a regressar
à terra natal, acompanhada pelo marido e técnico
de ótica ocular, Filipe Coelho.
Fazendo uso do conhecimento e experiência
adquiridos ao longo de vários anos (refletidos
na passagem de ambos os profissionais por
importantes grupos do setor, em Lisboa e na
região de Vila Real), bem como das mais-valias
do trabalho em equipa e da simpatia, a Óptica
Piscinas alcançou um estatuto que fez dela a
referência num concelho onde a população não
esquece o apelo da proximidade ou da qualidade.
“Fazer tudo pelo cliente” corresponde, posto isto,
a uma das máximas que aqui se aplicam numa
alusão à importância do serviço pós-venda.
Nesse sentido, “não damos ao cliente a garantia
das marcas; o que damos é a nossa garantia”,
remata Filipe Coelho.
Mas o compromisso que a Óptica Piscinas
assumiu ao abrigo da transparência e da seriedade
reflete-se também no facto de este ser um estabelecimento devidamente registado na Entidade
Reguladora de Saúde (o que ainda não se verifica
numa grande parte dos agentes do setor), asse-

gurando que todas as consultas e rastreios aqui
efetuados são desempenhados por profissionais
tecnicamente habilitados para tais funções, no que
corresponde a outra importante marca de respeito
e garantia que Filipe e Sílvia Coelho demonstram
a todos os potenciais clientes.
Questionados sobre o panorama da saúde
visual em Portugal, os nossos interlocutores
lamentam a ausência de uma regulamentação
mais apertada em torno dos estabelecimentos
de ótica, bem como o relativo preconceito ainda
latente em torno do papel do optometrista. Alheio
a qualquer lógica comercial, este é o profissional
que “consegue proporcionar o cuidado primário,
identificar problemas e direcionar as pessoas
para o oftalmologista se necessário”, lembram,
numa referência aos casos em que se verifica a
manifestação de uma patologia.
Já um aspeto agradavelmente reconhecido
por ambos os interlocutores é que “já há muitas
pessoas preocupadas com a sua visão que,
quando se apercebem de que não estão bem,
vêm ao nosso encontro”, seja para uma consulta
gratuita de refração, seja para examinar e controlar o estado da pressão intraocular – um elemento fundamental para antecipar o surgimento
de patologias como o glaucoma. Nunca serão, a
este respeito, demasiadas as advertências que
se podem fazer em torno de riscos que, caso
não controlados (nomeadamente através da
facilidade de um diagnóstico precoce), poderão
degenerar num irreversível risco de cegueira.

