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“Os nossos
olhos são o
primeiro impacto
para o mundo”

Qualidade, simpatia e atendimento
personalizado são as palavras-chave que
melhor definem a Óptica Alcaide, em Santa
Maria da Feira. Um espaço destinado à
prevenção da saúde ocular, a fim de garantir
sempre uma melhor visão.

Fundado em 2013, este estabelecimento situa-se a cinco
minutos do centro de Santa Maria da Feira. A Óptica Alcaide
surgiu como resultado do percurso familiar e académico da
responsável, Micaela Oliveira. Formada em Optometria pela Universidade da Beira Interior, decidiu seguir os passos do pai (com
o qual já tinha obtido experiência) e abrir a sua própria óptica.
A nossa entrevistada afirma que este não foi um percurso
fácil mas, derivado desta sua experiência anterior e também da
ajuda do seu estágio curricular, encontrou um impulso para a
abertura do seu espaço.
Nascida e criada na terra, é através da simpatia no seu atendimento que se diferencia. “O nosso atendimento personalizado
e a nossa preocupação são as características fundamentais na
relação que temos com o nosso público”, considera. Acrescenta
ainda que “o contacto com as pessoas é importantíssimo”, é algo
que gosta de manter e, pelo facto de ser local, tem a vantagem
de ser conhecida dos clientes que vêm ao seu espaço.
O que podemos encontrar na Óptica Alcaide é uma diversa
gama de óculos, de marcas que asseguram elevados padrões
de qualidade, assim como um trabalho pautado pelo rigor e
profissionalismo (nomeadamente nas consultas e rastreios),
garantido por profissionais devidamente habilitados. Os rastreios
são desempenhados em ocasiões especiais, com o objetivo
de prevenir a saúde ocular junto da população, sendo dirigidos
especialmente aos mais jovens, em alturas como o Dia Mundial
da Criança e, para o público em geral, no Dia Mundial da Visão.
Questionada sobre a regulamentação da saúde visual, Micaela Oliveira lamenta a falta da mesma e explica que este é um
problema que começa pela falta de valorização do próprio curso,
incluindo aos níveis da licenciatura e do mestrado. Conforme
diz: “Quando decidi seguir Optometria, o curso ainda não era
muito falado nem procurado e, nos dias de hoje, essa ainda é
uma das nossas maiores lutas”.

