
                  
   
ONEVET ADQUIRE CLÍNICA VETERINÁRIA LEÇAVET E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO DO 
FREIXIEIRO (GRUPO UNAVETS) 
 
A ONEVET/UNAVETS adquiriu recentemente duas clínicas na região do grande Porto, a Clínica 
Veterinária Leçavet e o Consultório Veterinário do Freixieiro. A Veterinária Rachel Marques, com 
mais de 20 anos de experiência, lidera as duas clínicas, que são constituídas por uma equipa de 
5 veterinários e 3 auxiliares veterinários. 
 
Estas duas unidades trazem para a plataforma OneVet um grupo de profissionais dedicados e 
competentes com um forte sentido de trabalho de equipa, o que permitirá o desenvolvimento 
de novos projectos, novas competências e promoverá sinergias em parceria com as clínicas e 
hospitais da ONEVET. 
 
Guilherme Assis, Administrador Executivo e Responsável pela ONEVET em Portugal, refere: “A 
integração da Clínica Veterinária Leçavet e do Consultório Veterinário do Freixieiro continuará a 
fortalecer o cluster ONEVET na região Norte do país, aumentando ainda mais o trabalho de 
colaboração com os nossos hospitais e desenvolvendo novas e mais clínicas valências, 
fornecendo uma gama ainda mais ampla de serviços aos seus clientes.” 
 
Rachel Marques, fundadora da Clínica Veterinária Leçavet e do Consultório Veterinário do 
Freixieiro, comenta: "Na minha opinião, estou convicta que a integração no Grupo OneVet será 
uma mais valia para a equipa, vamos poder apostar mais na formação e bem-estar dos nossos 
colaboradores, trabalhar em parceria com outras equipas igualmente dedicadas e focadas. 
Considero que a integração em grupos de referência, como é o caso da OneVet,  é o futuro da 
medicina veterinária em Portugal e vamos estar na linha da frente, tudo pelo bem dos nossos 
animais, procurando sempre o melhor para eles. " 
 
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, clínicas e pequenos consultórios 
locais, garantindo assim um serviço de conveniência e completo. 
 
SOBRE A UNAVETS 
 
O Grupo UNAVETS tem uma posição de liderança no mercado dos cuidados veterinários na 
Península Ibérica (Espanha e Portugal), desenvolvendo em 2 anos um grupo que oferece serviços 
partilhados e apoio comercial/desenvolvimento às suas mais de 71 práticas e mais de 625 
membros de equipa. O grupo inclui centros de referência/especialistas, hospitais 24 horas por 
dia, primeiras clínicas de opinião, e escritórios veterinários locais, assegurando assim um serviço 
conveniente e completo. 
 
Existem planos para continuar a sua estratégia de crescimento na Península Ibérica e noutras 
geografias europeias, enquanto desenvolve novas linhas de serviço, inovando com o 
envolvimento digital a nível interno e com os seus clientes, e promovendo a formação em 
cuidados veterinários e o desenvolvimento científico no seio da equipa clínica.  Para mais 
informações, por favor visite www.unavets.com.   



                  
   
A UNAVETS foi financiada em Dezembro de 2019 por Oaktree, líder entre os gestores de 
investimento globais especializados em investimentos alternativos, com $164 mil milhões em 
activos sob gestão a partir de 31 de Março de 2022. A firma enfatiza uma abordagem baseada 
em oportunidades de investimento, orientada para o valor e controlada pelo risco dos 
investimentos em crédito, private equity, activos reais e acções cotadas em bolsa. A firma tem 
mais de 1.000 empregados e escritórios em 20 cidades de todo o mundo. 
 
Para mais informações, visite o website da Oaktree em http://www.oaktreecapital.com/. 
 
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. 
 
 
ONEVET (UNAVETS GROUP) ACQUIRES LEÇAVET AND FREIXIERO VETERINARY CLINICS  
 
ONEVET/UNAVETS has recently acquired two clinics in the greater Porto region, the Clínica 
Veterinária Leçavet and the Consultório Veterinário do Freixieiro.  Veterinarian Rachel Marques, 
with over 20 years of experience, leads the two practices, which are comprised of a team of 5 
vets and 3 veterinary staff. 
 
These two units bring to the OneVet platform a group of dedicated and competent professionals 
with a strong sense of teamwork, which will allow for the development of new projects, new 
skills, and promote synergies in partnership with the clinics and hospitals of ONEVET. 
 
Guilherme Assis, ONEVET's Executive Director and Head of Portugal, says, "The integration of 
Clínica Veterinária Leçavet and Consultório Veterinário do Freixieiro will continue to strengthen 
the ONEVET cluster in the Northern region of the country, by further increasing collaborative 
work with our hospitals and developing new and more clinical valences, providing an even wider 
range of services to its customers.” 
 
Rachel Marques, founder of Clínica Veterinária Leçavet and Consultório Veterinário do 
Freixieiro, comments, "In my opinion, I am convinced that the integration in the OneVet Group 
will be an asset to the team, we will be able to invest more in the training and welfare of our 
employees, work in partnership with other teams equally dedicated and focused. I believe that 
integration into groups of reference, as is the case of OneVet, is the future of veterinary medicine 
in Portugal and we will be at the forefront, all for the good of our animals, always seeking the 
best for them.” 
 
 
ABOUT UNAVETS 

UNAVETS Group has a leadership position in the veterinary healthcare market in Iberia (Spain 

and Portugal), developing in 2 years a group which offers shared services and 



                  
   

commercial/development support to its more than 71 practices and over 625 team members. 

The group includes referral/specialist centres, 24-hour hospitals, first opinion clinics, and local 

veterinary offices, thus ensuring a convenient and complete service. 

Plans are in place to continue its growth strategy in Iberia and other European geographies, 

while developing new lines of service, innovating with digital engagement internally and with its 

customers, and promoting veterinary healthcare training and scientific development within the 

clinical team.  For more information, please visit www.unavets.com.   

UNAVETS was funded in December 2019 by Oaktree, a leader among global investment 

managers specializing in alternative investments, with $164 billion in assets under management 

as of March 31, 2022. The firm emphasizes an opportunistic, value-oriented and risk-controlled 

approach to investments in credit, private equity, real assets and listed equities. The firm has 

over 1,000 employees and offices in 20 cities worldwide. For additional information, please visit 

Oaktree’s website at http://www.oaktreecapital.com/. 

 
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.  

http://www.unavets.com/

