ONEVET GROUP ADQUIRE HOSPITAL
VETERINÁRIO EM CASCAIS E CONSOLIDA
POSIÇÃO NA GRANDE LISBOA
O ONEVET GROUP (detido a 99.6% por fundos de Private Equity geridos pela Inter-Risco), detentor da
maior rede proprietária de prestação de cuidados médico-veterinários na Península Ibérica, acaba de
anunciar a aquisição de um hospital veterinário de referência em Cascais, a Casvet, consolidando a sua
posição na zona da Grande Lisboa.
Com a aquisição da Casvet, o ONEVET GROUP passa a disponibilizar uma rede de 20 unidades prestadoras
de cuidados veterinários, incluindo 7 hospitais e 13 clínicas, situadas no norte e centro do país,
conjugando hospitais de referência com unidades de proximidade de menor dimensão, que garantam
conveniência ao cliente.
De acordo com João Brito da Silva, administrador executivo do ONEVET GROUP, “Este foi um importante
passo para o ONEVET GROUP, que assim consolida de forma expressiva a sua presença na zona da Grande
Lisboa. Com esta aquisição, a rede ONEVET passa a integrar 7 hospitais e 13 clínicas, tendo a totalidade do
investimento sido efetuado com recurso a fundos próprios injetados pelo nosso acionista.”. “Com esta
aquisição, passamos a disponibilizar 2 unidades hospitalares de referência na zona da Grande Lisboa. A
aposta nesta localização estratégica tem sido uma realidade do ONEVET GROUP, tendo recentemente
concluído um investimento na duplicação da capacidade instalada e na aquisição de um TAC para o
Hospital Veterinário de Berna.”, referiu ainda Artur Alves, médico veterinário e administrador executivo
do ONEVET GROUP.
O Hospital Veterinário Casvet, situado na urbanização Jardins da Parede, em Cascais, foi inaugurado em
2004 e opera como hospital veterinário desde 2009. A unidade aposta na inovação e diferenciação,
oferecendo espaços diferenciados para caninos e felinos, integrando áreas distintas de pet-shop, receção,
consultórios e áreas de internamento. O hospital é acreditado pela International Society of Feline
Medicine como uma Cat Friendly Clinic, assegurando o cumprimento das diretrizes máximas que a ISFM
estabelece para a medicina felina a nível internacional. A unidade conta com uma equipa de elevado
profissionalismo e reconhecida competência clínica, com valências diversas incluindo a oftalmologia,
ortopedia, dermatologia, medicina felina e exóticos.
“Sentimos que estamos a dar asas a um projeto que criámos e vimos crescer ao longo de vários anos.
Percebemos que a integração da Casvet no ONEVET GROUP seria muito importante para potenciar o
crescimento da unidade e da nossa equipa, através do acesso a um sistema de suporte mais robusto e à
partilha de conhecimento entre as unidades do grupo.”, referiram Sónia Monteiro Diniz e Gonçalo Diniz,
ex-sócios e fundadores da Casvet.

A integração da Casvet no ONEVET GROUP permitirá à unidade beneficiar do efeito rede, que promove a
referenciação de casos clínicos entre unidades e permite a partilha de conhecimento entre os médicos do
grupo e a formação de polos de excelência em várias especialidades clínicas, como a Oncologia,
Cardiologia, Oftalmologia e Ortopedia. A direção clínica permanecerá a cargo da Dra. Sónia Monteiro
Diniz.
A estratégia futura do ONEVET GROUP passará por consolidar os investimentos realizados, continuando a
apostar na inovação e no desenvolvimento das valências técnicas das suas equipas clínicas.

Sobre o ONEVET GROUP
O ONEVET GROUP é uma rede de medicina veterinária constituída por clínicas de proximidade e hospitais
de referência a nível nacional. Connosco pode contar com um corpo clinico experiente, acesso aos meios
de diagnóstico e tratamentos mais avançados e a conveniência de a informação clínica do seu animal
estar integrada em rede, facilitando avaliações médicas mais complexas. Atualmente, o grupo é
constituído por 20 unidades, incluindo 7 hospitais veterinários e 13 clínicas. Os principais valores do grupo
são a Orientação para o Cliente, querendo ser cada vez melhor e aprender cada vez mais, para assim
poder dar mais aos donos e pacientes. A orientação para Resultados permitirá a melhoria contínua, a
satisfação dos clientes, e a sustentabilidade do projeto. Com a Qualidade de Serviço prestada é valorizada
a vida dos animais a nós confiados. Através da Inovação oferecemos a tecnologia veterinária mais
avançada e inovadora ao serviço dos pacientes.
Para mais informações sobre o Grupo ONEVET, por favor contactar:
ONEVET | João Brito da Silva
Tel: +351 226 001 354| +351 966 076 316
E-mail: joao.britodasilva@onevetgroup.pt
http://www.onevetgroup.pt/

Sobre a INTER-RISCO
A Inter-Risco é uma das principais empresas no mercado português de Private Equity, com mais de 130
milhões de euros de fundos sob gestão. Com foco em investimentos de consolidação sectorial e expansão
no espectro das PME portuguesas, a Inter-Risco detém atualmente uma carteira de investimentos em 10
setores, representando aproximadamente 160 milhões de Euros em volume de negócios anual e cerca de
2.000 colaboradores, com um histórico de mais de 100 aquisições. A Inter-Risco iniciará o processo de
promoção e fund-raising do seu novo Fundo no segundo semestre de 2017 com um objetivo de capital
angariado de 100 milhões de euros.
Para mais informações sobre a INTER-RISCO, por favor contactar:
INTER-RISCO | Isabel Coelho
Tel: +351 220 126 700 | +351 934 360 205
E-mail: isabel.coelho@inter-risco.pt
www.inter-risco.pt

