
Condições & vantagens ser Membro Optovisionarium em 2021 

MEMBROS OPTOVISIONARIUM 

O donativo que solicitamos para ser membro Optovisionarium é canalizado para as 

despesas relacionadas com a manutenção e alojamento da nossa página web, software - 

aplicações relacionadas com design e interatividade, ações de defesa e promoção da 

profissão e essencialmente as despesas associadas aos eventos formativos, incluindo as 

respetivas plataformas.  

O grupo de trabalho Optovisionarium está dedicado e comprometido para criar condições 

ímpares para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O seu contributo irá ajudar na 

melhoria e promoção da Optometria em Portugal e no Mundo. 

 

 

Ser membro Optovisionarium inclui:  

1) Apoio 24/7 na sua prática clínica. Ajuda na interpretação de exames 

complementares, na realização de cartas de encaminhamento e monitorização de 

pacientes.  

Garantimos o apoio em 24 horas em cerca 80% dos casos [salvo raras exceções e dependendo 

número de membros] 

 

2) Ações de sensibilização junto dos seus utentes e público em geral. 

Está previsto a criação de 10 panfletos durante 2021 para apoio à sua consulta. Dinamização de 

determinados dias, semanas ou meses sobre determinado assunto relacionado com a saúde ocular. 

No verão de 2021 está previsto a apresentação do nosso primeiro documentário. 

 

3) Garantimos informação relevante e diferenciada para a sua formação 

contínua.  

Acesso gratuito a: 

a. Vídeos formativos com pelo menos 13.0 CFCO [na nossa página e-

Learning] 

b. Webinars [de momento a decorrer o ciclo webinars 2020/21] 

i. Membros têm lugar garantido, sem necessidade de inscrição 

c. Eventos formativos em língua Inglesa [vários webinars a decorrer] 

d. Peer discusions [discussão cenários/casos clínicos - início Março 2021] 

Descontos em: 

a. Eventos específicos Optovisionarium [em avaliação para 2022] 

 

Desde de Julho 2020 disponibilizamos mais de 60 horas de formação. Está previsto mais de 30 

horas de conteúdo formativo por cada 12 meses. 
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4) Acesso a uma plataforma interativa, onde poderá publicar as suas dúvidas, 

comentários ou preocupações relacionadas com a profissão.  

Ativo desde 01/2021 

 

5. Ter voz ativa nos projetos e decisões do grupo Optovisionarium. 

Terá a possibilidade de decisão em todas as iniciativas sujeitas a discussão. Poderá solicitar a 

criação de determinado projeto do seu interesse (ex. formação na área x) 

 

6. Contribuir para a promoção e melhoria dos cuidados primários em Portugal 

e no Mundo. 

 

Condições associadas a todos os MEMBROS durante 2021:  

1. Existe a remota possibilidade de cancelarmos a sua inscrição. Neste caso parte do 

seu donativo será devolvido, após acordo mútuo.  

2. Não garantimos a continua acreditação dos nossos eventos pela CAAP/APLO 

durante o ano de 2021. 

 

Mais informações: optovisionariumsite@gmail.com 
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