
 

 
 
 
ZOOSAÚDE, LÍDER DE MERCADO NA REGIÃO DO PINHAL INTERIOR, INTEGRA A ONEVET 

 
A ONEVET adquire a Zoosaúde, um Grupo de cuidados veterinários com 7 localizações, 
orbitando em torno da principal clínica em Penela. Presente na área há 13 anos, a 
Zoosaúde desenvolveu uma robusta notoriedade de marca e alcançou uma posição de 
liderança de mercado, alicerçada na sua rede de clínicas de proximidade, com elevado 
grau de capilaridade. Paulo Sousa, fundador da Zoosaúde e Diretor Clínico da unidade 
de Penela é um cirurgião experiente com mais de 21 anos de experiência, 
particularmente interessado em neurocirurgia e foi o homem-chave por de trás do 
desenvolvimento consistente do Grupo, numa região que até então carecia de oferta de 
serviços veterinários. 
 
Com uma equipa médico veterinária sénior e multidisciplinar que abrange valências 
como cirurgia e cirurgia minimamente invasiva, dermatologia, medicina interna, 
medicina felina, fisioterapia e imagiologia, entre outras, apoiada por equipamentos de 
última geração, a Zoosaúde está bem posicionada para continuar o seu percurso de 
crescimento, o desenvolvimento das suas competências médicas, e a continuação da 
prestação dos melhores cuidados veterinários na região do Pinhal Interior. 
 
Paulo Sousa, fundador da Zoosaúde e Diretor Clínico, comenta: "Unirmos a Zoosaúde ao 
Grupo Onevet, é juntar duas estruturas de referência, com provas dadas na medicina 
veterinária, uma a nível regional (Pinhal Interior) e outra a nível nacional. Contamos 
agora com a capacidade técnica, científica e formativa do Grupo Onevet e esperamos 
com esta união poder capitalizar as sinergias e desenvolver conjuntamente um trabalho 
regido pelos mais altos padrões de qualidade, em prol da medicina veterinária em 
Portugal e, acima de tudo, dos nossos pacientes. 
Juntos poderemos fazer e ser ainda mais e melhor." 
 
 
A equipa da ONEVET acredita que a entrada da Zoosaúde na ONEVET marca o 
relançamento do processo de crescimento inorgânico da ONEVET através da integração 
de 7 novas unidades, sendo um passo significativo na estruturação e valorização da sua 
rede de clínicas e hospitais de referência, através do reforço do seu quadro de pessoal 
com uma equipa de elevado profissionalismo e reconhecida competência clínica, 
contribuindo para o desenvolvimento da medicina veterinária em Portugal. Guilherme 
Assis, Administrador Executivo da ONEVET, diz “Estamos muito positivos com a 
integração da Zoosaúde na Onevet Group não só pela presença forte na região mas 
também pela elevada qualidade da equipa liderada por Paulo Sousa. Fortalece a posição 
da Onevet na região centro, que conta agora com 12 unidades, ficando assim mais 
próximo dos seus clientes. A aquisição da Zoosaúde, insere-se na estratégia de expansão 
da Onevet através da incorporação de clinicas e hospitais de excelência, reforçando a 
liderança na prestação de serviços médico-veterinários em Portugal.” 
 
 
 



 

 
 
Com esta nova integração, a ONEVET passa a contar com um total de 26 centros 
veterinários em Portugal e mais de 235 profissionais, continuando a reforçar a sua 
posição de liderança no mercado. A ONEVET é pioneira no mercado veterinário em 
Portugal, desenvolvendo uma estratégia de consolidação de sucesso com o objetivo de 
constituir um grupo nacional de cuidados de saúde para animais de estimação. Isso inclui 
hospitais de referência e pequenos consultórios locais, garantindo assim um serviço de 
conveniência e completo. 
 
Depois da UNAVETS assegurar uma posição maioritária na ONEVET através de um 
aumento de capital no final de 2020, a UNAVETS conta agora com um total de 43 centros 
veterinários, 17 em Espanha e 26 em Portugal, continuando sua rápida expansão. A 
UNAVETS é um grupo veterinário que conta com cerca de 390 profissionais em Espanha 
e Portugal. O Grupo UNAVETS (formado pelo Grupo ONEVET e UNAVETS em Espanha) 
pretende tornar-se num dos maiores grupos de saúde veterinária da Península Ibérica, 
operando em Espanha e Portugal. De modo a dar seguimento à sua estratégia de 
crescimento na Península Ibérica, o Grupo pretende desenvolver novas linhas de 
serviços, inovando ao nível da comunicação digital, quer a nível interno quer no contato 
com os seus clientes, e promovendo o desenvolvimento científico entre o corpo clínico.  
 
A UNAVETS foi financiada em dezembro de 2019 com fundos administrados pela 
Oaktree Capital Management L.P. ("Oaktree"). A Oaktree é líder entre os gestores de 
investimentos globais especializados em investimentos alternativos, com US $ 140 mil 
milhões em ativos sob gestão, a 30 de setembro de 2020. Oaktree's European Principal 
possui mais de € 4,5 mil milhões em ativos sob gestão. 
 
A ONEVET foi fundada em 2012 pela Inter-Risco, SCR, S.A., um dos principais players de 
Private Equity no mercado português. Ao longo dos últimos 20 anos, a Inter-Risco 
desenvolveu uma marca forte e uma rede invejável no fragmentado segmento de 
pequenas e médias empresas (PME) em Portugal, investindo mais de € 200 milhões em 
mais de 100 empresas ibéricas. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ZOOSAÚDE, THE MAKET LEADER IN PINHAL INTERIOR REGION, JOINS ONEVET 

 
ONEVET acquires Zoosaúde, a veterinary healthcare group with 7 locations, orbiting 
around the main location in Penela. Established in the area for the last 13 years, 
Zoosaúde has developed a robust brand and market leading position, based on its 
network of proximity clinics.  Paulo Sousa, Zoosaúde founder and Clinical Director of the 
Group’s anchor clinic, is an experienced surgeon, with over 21 years of experience, 
particularly focusedI on neurosurgery.  Mr. Sousa has been the driving force behind the 
consistent development of Zoosaúde Group in a previously underserved region.  
 
With a multidisciplinary and senior veterinary medical team covering areas such as 
surgery, minimal invasive surgery, dermatology, internal medicine, feline medicine, 
physiotherapy, imaging, among others, supported by state-of-the-art equipment. 
Zoosaúde is well placed to continue its growth path, develop its medical expertise, and 
to continue to provide the best veterinary care in the region.   
 
Paulo Sousa, Zoosaúde founder and Clinical Director, comments: " Joining Zoosaúde to 
the Onevet Group is to join two reference structures, with proven veterinary medicine, 
one at a regional level and another at a national level. We now have the technical, 
scientific, and training capacity of the Onevet Group and we hope with this union to be 
able to capitalize on the synergies and to jointly develop work aligned by the highest 
quality standards, in favour of veterinary medicine in Portugal and, above all, our 
patients. Together we can do more and be even better." 
 
ONEVET’s team believes Zoosaúde entry in ONEVET marks the relaunch of ONEVET's 
acquisition growth process through the integration of 7 new units, being a significant 
step in the structuring and enhancement of a network of clinics and reference hospitals, 
by strengthening the staff structure with a highly professional team and of recognized 
clinical competence, contributing to the development of veterinary medicine in 
Portugal.  Guilherme Assis, ONEVET’s Executive Director, says “We are very positive with 
the integration of Zoosaúde in Onevet Group not only for the strong presence in the 
region but also the high quality of the team lead by Paulo Sousa. Strengthens Onevet 
position in the region, which now has 10 clinics and 2 hospitals, thus getting closer to our 
customers. Zoosaúde´s acquisition is part of Onevet expansion strategy through 
incorporation of excellent clinics and hospitals, strengthening the leadership in 
veterinary services in Portugal.” 
 
With this new addition, ONEVET now has a total of 26 veterinary practices in Portugal 
and more than 235 employees, continuing to reinforce its market leading position. 
ONEVET is a pioneer in the veterinary market in Portugal, developing a successful 
consolidation strategy aimed at establishing a nationwide pet healthcare group. This 
includes both referral hospitals and small local practices, thus, ensuring a convenient 
one-stop-shop service.  
 



 

About UNAVETS Group 
UNAVETS Group, which secured a majority position in ONEVET via an equity 
investment at the end of 2020, now has a total of 43 veterinary centers, 17 in Spain 
and 26 in Portugal, continuing its rapid expansion.  UNAVETS Group is a veterinary 
group that has about 390 professionals in Spain and Portugal.  The UNAVETS Group 
(formed by ONEVET Group and UNAVETS in Spain)  is one of the top veterinary 
healthcare groups in Iberia, operating in Spain and Portugal. Plans are in place to 
continue its growth strategy in Iberia while developing new lines of services, 
innovating with digital engagement internally and with its customers, and promoting 
scientific development between clinical staff.  
 
UNAVETS was financed in December 2019 with funds managed by Oaktree Capital 
Management L.P. ("Oaktree"). Oaktree is a leader among global investment managers 
specializing in alternative investments, with $140 billion in assets under management as 
of September 30, 2020. Oaktree's European Principal strategy manages more than € 4.5 
billion in assets under management. 
 
ONEVET was founded in 2012 by Inter-Risco, SCR, S.A., one of the leading private equity 

players in the Portuguese market. Over the last 20 years, Inter-Risco has developed a 

strong brand and an enviable network throughout the fragmented small and medium 

enterprise (SME) segment in Portugal, investing more than €200 million in more than 

100 Iberian companies.  


