“Os seus
olhos vão
sentir a
diferença”
Portugal Inovador

À conversa connosco, o optometrista Ismael Neiva - também
proprietário do espaço – recorda
que Ponte da Barca é um meio
pequeno e que há 18 anos, a população não tinha a mesma preocupação com a sua visão: “Aqui
na região, nota-se uma consciencialização cada vez maior perante
o problema de visão, o que para
nós é muito significativo”.
Perante o impacto das grandes redes de óptica no país, a
MultiOlhar diferencia-se pelos
seus serviços, com especial
destaque para o serviço de optometria: “Temos um cuidado
redobrado no que toca à saude
visual e, por isso, cada consulta
é personalizada com uma série
de exames para que o cliente
entenda do que se possa tratar”,
afirma Ismael Neiva.
Assumindo-se como apologista da qualidade dos artigos,
nota que isso também implica um
custo: “É possível vender produtos
de qualidade a um preço mais
baixo, no entanto, a qualidade
tem bastante influência no preço.
A própria marca também tem um
panorama sobre os custos dos
mesmos”, declara.
Questionado sobre a cada
vez mais comum comercialização

Localizada no centro da Ponte da
Barca (e contando com mais duas
lojas na freguesia), a MultiOlhar
surgiu em julho de 2000 para
alertar e prevenir a saúde ócular da
comunidade local.

de óculos muito mais baratos em
diversos sítios como, nomeadamente, lojas de pronto-a-vestir,
supermercados, farmácias entre
outros, o entrevistado lamenta
esse cenário: “Ao comprar esses
óculos, estamos a criar problemas
futuros e, nestes casos, a maior
parte deriva da compra dos óculos
de sol sem a proteção UV, sendo
que para isso mais vale não utilizar
nenhuns”.
Relativamente ao papel dos
optometristas, acrescenta que
hoje já é visto como sendo bastante diferente comparado com o que
acontecia anteriormente, com o
público a atribuir uma importância
cada vez maior às suas competências em matéria de saúde.
Neste sentido, afigura-se
como fundamental um diagnóstico precoce, que possibilite a
prevenção de várias patologias
como a própria cegueira. Por
isso, na MultiOlhar este já é um
conceito bem assente, reconhecido através dos seus pacientes
que podem aqui fazer a consulta
de optometria. “Já são muitas as
pessoas que vêm ter connosco
porque sentem que algo não
está bem, e isso só mostra que
confiam em nós e no nosso profissionalismo”, conclui.

