
Prooptica 
apresenta 
novidades sob o 
tema 20 anos de 
Moda e Cultura 
Portuguesa

Na primeira de várias exposições 
que a empresa tem previstas por 
vários pontos do país, foram apre-
sentadas no Hotel Ipanema Park, 
no Porto, nos dias 16 e 17 de setem-
bro, as novidades das marcas que 
a Prooptica comercializa. Sob o 
tema 20 anos de Moda e Cultura 
Portuguesa esta exposição assi-
nala o posicionamento e diferen-
ciação da Prooptica no mercado. 
Luís Justino, CEO da empresa e 
anfitrião orgulhoso, falou com 
ÓpticaPro para fazer uma antevi-
são do evento, relevar as princi-
pais novidades da próxima tem-
porada e abordar esta celebração 
de “extrema importância”.

Luís Justino
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Quais as expetativas para este evento?
Fundamentalmente queremos receber 
bem os nossos clientes, dar-lhes a conhe-
cer as novas coleções, e esta dinâmica 
de sucesso que é a aposta na Cultura e 
na Moda Portuguesa. Queremos que os 
nossos clientes se sintam em família, que 
é aquilo que sentimos quando recebe-
mos na nossa casa, parceiros dedicados e 
comprometidos, que confiam em nós. 

Que importância tem estes eventos 
para a Prooptica e para os óticos?
Com um modelo de negócio organizado 
em quatro áreas distintas, mas comple-
mentares, os nossos Showrooms são a 
melhor forma de dar a conhecer aos nos-
sos clientes a verdadeira dimensão do 
portefólio da Prooptica, o que não seria 
possível nas visitas diárias dos nossos co-
merciais. Por outro lado, é também, uma 
oportunidade única de os receber fora do 
ambiente de loja, num espaço acolhedor, 
onde podemos proporcionar diferentes 
momentos e experiências que os nossos 
clientes apreciam. 

Quais as principais novidades 
apresentadas?
Na área de óculos as novidades são mui-
tas. Neste showroom, por exemplo, an-
tecipamos aos nossos clientes a apre-
sentação das novidades das marcas 
internacionais como Jaguar, McLaren 
ou Laura Biagiotti divulgadas na Silmo. 
Fazemos assim um “avant-première” das 
novidades nacionais e internacionais. 
Em grande destaque temos o lançamen-
to de mais de 100 referências da nova 
coleção Amália Eyewear, uma linha que 
lançámos em 2020, em plena pandemia 
e que teve um enorme sucesso no mer-
cado, e que no âmbito destes 20 anos de 
cultura e moda, lança uma nova edição 
limitada comemorativa do centenário 
do seu nascimento, sempre com a essên-
cia “Amália” projetada no presente. As 
marcas de moda portuguesa, Lanidor, 

Dielmar, Quebramar e Danell apresen-
tam um extenso portfólio com muitas no-
vidades, em linha com as necessidades 
do mercado, e com o seu posicionamento 
mais fashion. 

O tema este ano é a celebração dos 
20 anos de Moda Portuguesa na 
Prooptica. Que significado tem esta 
data?
Tem um significado imenso. Esta é uma 
aposta que começámos a fazer em 2001, 
ano em que assinámos o primeiro contra-
to com o estilista João Rôlo. Há 20 anos 
a Moda Portuguesa não era percebida 
como hoje no nosso mercado e particu-
larmente no nosso setor. Este foi um ca-
minho, que se fez literalmente caminhan-
do, num momento inicial até com muitas 
dificuldades, porque o mercado estava 
completamente focado em marcas inter-
nacionais de grande notoriedade. 
20 anos depois conseguimos celebrar 
o sucesso desta aposta estratégica que 
levou tempo a consolidar, mas que hoje 
diferencia a Prooptica num mercado 
muito competitivo. A moda portuguesa 
e o nosso posicionamento “Full Eyewear 
Concept” são atualmente os dois fatores 
de diferenciação e reconhecimento da 
Prooptica, em Portugal e em Espanha, 
curiosamente.

Acabou por valer a pena todo esse 
investimento?
Muitíssimo. O nível de experiência e 
aprendizagem que este caminho nos pro-
porcionou ao nível de desenvolvimen-
to de produto, design e criatividade que 
resultam nas coleções que hoje apre-
sentamos, são fruto das interações que 
tivemos ao longo destes anos com João 
Rôlo, José António Tenente, Ana Salazar, 
Throttleman, Lanidor, Quebramar e 
Dielmar. Todos eles nos aportaram expe-
riências incríveis e nos ensinaram muito.
Hoje a Prooptica é a empresa portuguesa 
que melhor trabalha do ponto de vista de 
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design de produto e de entrega ao cliente 
de soluções com um binómio preço/qua-
lidade muito vantajoso. Já conseguimos 
ter ao final de 20 anos, total autonomia de 
desenho e prototipagem e conseguimos, 
efetivamente fazer criações exclusivas 
aprovadas, naturalmente, pela marca. 

No âmbito destas comemorações foi 
criado um selo comemorativo que 
ilustra este marco e ao qual se associa, 
o lançamento da nova edição limitada 
da linha Amália Eyewear com o mo-
delo AM200. Qual a importância na 
aposta em marcas e personalidades 
relevantes?
A aposta em marcas e personalidades 
relevantes para divulgação da cultura 
e da moda portuguesa no mundo é um 
pilar importante da internacionalização 
da Prooptica e um elemento de diferen-
ciação fundamental na nossa estraté-
gia. Desde o primeiro minuto da nossa 

existência que temos consciência que so-
mos uma empresa portuguesa, com capi-
tal 100% português, e temos obrigação de 
criar valor para Portugal. Portanto a apos-
ta na Moda Portuguesa é no fundo a re-
presentação dessa consciência. Sabemos 
que temos de ser vibrantes na nossa so-
ciedade e particularmente no nosso se-
tor, e proporcionar riqueza e valor rele-
vantes para os nossos parceiros. 
Amália é a maior personalidade dentro 
da cultura portuguesa. Representa, não 
só cultura, mas também Portugal. Foi 
uma mulher de muito bom gosto, inde-
pendente, emancipada... e sentimos que 
representa as mulheres portuguesas de 
alguma forma. Amália viveu “fora do seu 
tempo”, e foi um excelente exemplo para 
as mulheres e para a sua enorme rele-
vância na sociedade. Uma mulher, que 
mais do que direitos iguais tem direito à 
diferença. Na Prooptica as mulheres ocu-
pam a maioria dos cargos diretivos da 

Equipa da Prooptica
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empresa – sinto, por isso, que a represen-
tação da mulher no mundo empresarial 
e no mundo civil é muitíssimo relevante. 
A Amália foi o maior exemplo da força da 
mulher portuguesa.
Lanidor, Dielmar e Quebramar, cada uma 
no seu segmento, representam igualmen-
te o que melhor se faz de eyewear em 
Portugal e permitem-nos transportar o 
nosso design para o resto do mundo.
O selo “20 anos” de moda e cultura portu-
guesa é uma garantia de qualidade e cer-
tifica um trabalho rigoroso, duradouro 
e comprometido com Portugal e com os 
nossos parceiros. 

A Prooptica tem parceria com várias 
marcas de óculos, tendo um leque 
abrangente capaz de satisfazer os gos-
tos de todos. Há outras marcas com as 
quais pensam trabalhar? 
Sim. Estamos neste momento a negociar 
uma marca portuguesa. O mercado pode 
esperar, no próximo ano o seu lançamen-
to, com a mesma responsabilidade e com 
o mesmo compromisso, que proporcio-
nará aos óticos uma ótima oportunidade 
de preço/qualidade e permitirá uma ren-
tabilidade muito interessante dentro dos 
segmentos em que trabalhamos.

As linhas da Prooptica com um ADN 
totalmente português são uma mais 
valia para a marca?
Sim, sem dúvida. A indústria têxtil em 
Portugal é vibrante, mas não tem sido de-
vidamente apoiada. As marcas de têxtil 
portuguesas em geral e as marcas que 
representamos em particular têm uma 

capacidade incrível do ponto de vista 
criativo e de entrega de valor ao consu-
midor final, mas têm passado por algu-
mas dificuldades para conseguir manter 
a sustentabilidade e a competitividade 
num mercado complexo com players glo-
bais enormes e bem apoiados pelos go-
vernos dos países a que pertencem. 

 O que é que as linhas de óculos pro-
porcionam às marcas? 
Complementam a oferta das mesmas e 
são um veículo muito importante de co-
municação e contacto com a marca. As 
nossas marcas podem ser promovidas 
adicionalmente em mais 500 pontos de 
venda no país e outros tantos a nível in-
ternacional. E por consequência chegam 
a mais consumidores. Há muitos consu-
midores que compram óculos de Moda 
Portuguesa e ainda não compraram ou-
tros acessórios e roupa da marca.  Este é 
o nosso objetivo com as marcas de moda 
que representamos, fazer crescer o nome 
de Portugal e a da Moda Portuguesa nos 
mercados onde atuamos. É fazer chegar o 
produto a mais consumidores para além 
daqueles que a própria marca já possui. 

Como espera que seja o balanço dos 
eventos?
O balanço será certamente positivo. 
Estamos enérgicos e com muita von-
tade de receber os nossos parceiros e 
partilhar experiências e conhecimento. 
Queremos estar presencialmente com 
os nossos clientes e recebê-los, ouvi-los e 
envolvê-los na nossa estratégia. Eles são a 
grande razão do nosso sucesso! <

www.opticapro.pt Página 53

Entrevista ÓpticaPro 220


