Vantagens ser Membro Optovisionarium
Apoio clínico 24/7

Voz ativa no grupo

Ações sensibilização

Formação contínua diferenciada

Plataforma interativa & exclusiva

Participar na promoção da profissão

Continua motivação pela Optometria
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Apoio clínico 24/7
Fornecemos o nosso apoio na interpretação de resultados, exames
complementares de diagnóstico, na realização de cartas de encaminhamento e
monitorização de pacientes. Garantimos apoio clínico em 24 horas, 7 dias por
semana em cerca de 80% dos casos [dependendo número de pedidos].

Voz ativa nos projetos do grupo
Possibilidade de decisão em todas as iniciativas sujeitas a discussão. Poderá
solicitar criação de determinado projeto do seu interesse [ex. formação área x].

Ações sensibilização
Ações de sensibilização junto dos seus utentes e público em geral, como o uso
de panfletos informativos no apoio à sua consulta. Dinamização de
determinados datas sobre um determinado assunto relacionado com a saúde
ocular ou a Optometria.
Uma percentagem do valor de adesão para membro Optovisionarium, é
canalizada para a projeção do bom nome da Optometria e do Optometrista
através de várias iniciativas.
Em 2023 vamos dinamizar o OPTO DOC, festival lusófono de documentários
associado à visão e à saúde visual. É o primeiro festival de cinema
documentário dedicado à temática da visão e cuidados visuais. Mais
informações em: https://optovisionarium.org/documentarios/
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Formação contínua diferenciada
Garantimos informação relevante e diferenciada para a sua formação contínua.
Os membros ativos em 2023 têm acesso prioritário a:
Conferência 2023: Patologia Ocular & Referenciamento - gratuito Membros
https://optovisionarium.org/conferencias
Vídeos formativos - gratuito Membros
https://optovisionarium.org/e-learning
Webinars - gratuito Membros
https://optovisionarium.org/webinars
Workshops - até 100% Desconto
https://optovisionarium.org/workshops
Cursos de curta duração - até 50% Desconto
Mais informações para breve

Membros podem usufruir de mais de 40 vídeos formativos disponíveis na nossa
página e-Learning, em qualquer lugar e a qualquer hora. A maioria destes
vídeos são acreditados pela APLO.
Membros têm lugar garantido nos webinars e conferência 2023 [sábado, 23 de
Setembro], sem necessidade de inscrição, assim como acesso à gravação da
maioria dos eventos formativos.
Emissão de certificado de participação ou de formação e-Learning.
Prevemos no mínimo 10 horas de formação/ano.
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Plataforma interativa & exclusiva
Grupo do WhatsApp, onde poderá publicar as suas dúvidas, comentários ou
preocupações relacionadas com a profissão - exclusivo para membros
Optovisionarium. Em 2023 pretendemos fomentar a dinâmica deste grupo com
a discussão e partilha de casos clínicos, imagens, exames, artigos, entre outros,
de uma forma mais apelativa e regular.

Participar na promoção da profissão
Contribuir para a promoção e melhoria dos cuidados visuais nos países
lusófonos e no Mundo. A Profissão de Optometrista é essencial para melhorar o
acesso equitativo, atempado e transparente aos cuidados primários de saúde
visual, garantindo sustentabilidade social e económica.
Ser Membro Optovisionarium é contribuir para a melhoria e promoção da nobre
profissão de Optometrista e, inevitavelmente, proporcionar um serviço
diferenciado e de qualidade aos utentes.

Continua motivação pela Optometria
O grupo de trabalho Optovisionarium está dedicado e comprometido para criar
condições ímpares para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, através
de um ambiente dinâmico, desafiante e motivador.
Adira à comunidade Optovisionarium em 2023!
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Modalidades Membros Optovisionarium
NOVO MEMBRO - 80€ / R$ 430
RENOVAÇÃO MEMBRO - 60€
COLABORADOR(A) - Gratuito

Formas Transferência
PORTUGAL | EUROPA | AFRICA
https://optovisionarium.org/donativos

BRASIL | AMÉRICA LATINA
https://optovisionarium.org/contatos-brasil
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CONDIÇÕES ASSOCIADAS A MEMBRO EM 2023
1. Aceitamos inscrições de estudantes de licenciatura em Optometria ou
Profissionais Optometristas com curso superior reconhecido em Optometria.
2. Existe a remota possibilidade de cancelarmos a sua inscrição. Neste caso parte
do seu donativo será devolvido, após acordo mútuo.
3. Não garantimos a continua acreditação dos nossos eventos pela CAAP APLO,
ou CBOO/CROO durante o ano de 2023.
4. Os nossos recibos na Europa são emitidos em GBP (Libras Esterlinas). Na
América Latina são emitidos em R$ (Real Brasil).

PROCURAMOS COLABORADOR(A) PARA
Tradução - legendagem e dobragem
Apresentação eventos formativos
Elaboração panfletos informativos
Planificação/gestão eventos

MAIS INFORMAÇÕES EM
Optovisionarium.org | optovisionariumsite@gmail.com
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