
             
 
 
 
CENTRO VETERINÁRIO DE SANTO TIRSO INTEGRA A ONEVET 
 
A ONEVET adquire o Centro Veterinário de Santo Tirso, composto pelo Centro Veterinário de 
Santo Tirso e pelo Centro Veterinário de São Tomé, localizados na região de Santo Tirso. O Grupo 
existe há cerca de 12 anos, estando prestes a lançar um novo e desafiante projeto, a abertura 
de um Hospital Veterinário em Santo Tirso prevista para o próximo mês de novembro. Este novo 
projeto potenciará a prestação de novos serviços e a disponibilização de mais valências clínicas 
assentes numa infraestrutura moderna e que equilibra o bem-estar dos animais, com o 
adequado ambiente para prestação de um serviço clínico de qualidade.  
 
O Centro Veterinário de Santo Tirso tem tido um crescimento muito significativo nos últimos 
anos, suportado por uma equipa de profissionais dinâmica e determinada, que se encontra 
agora empenhada em potenciar o desenvolvimento do Grupo e das suas valências, em estreita 
parceria com a Onevet. 
 
Ricardo Baptista, fundador do Centro Veterinário de Santo Tirso e Diretor Clínico, comenta: 
"Quando começamos a explorar opções para vender o nosso grupo, sabíamos que queríamos 
mais do que um parceiro de negócios. Procurámos uma empresa que se preocupasse com o nosso 
grupo, equipa e clientes e que trabalhasse connosco em prol de objetivos comuns. Não 
poderíamos ter tomado uma melhor opção. Ao longo do processo de venda pudemos comprovar 
o quão assertiva foi esta decisão! A Onevet demonstrou ser um verdadeiro parceiro em todos os 
sentidos da palavra, fornecendo ajuda e suporte e atendendo às necessidades clínicas e dos 
nossos funcionários. O suporte fornecido pela Onevet é inestimável respeitando, no entanto, a 
cultura individual de cada clínica, não a alterando ou interrompendo. 
Estamos confiantes que, após quase doze anos da criação do grupo CVST, a incorporação na 
Onevet permitirá continuar o crescimento e desenvolvimento profissional, sempre em busca de 
proporcionar os melhores, mais qualificados e dedicados cuidados a todos os nossos pacientes, 
mantendo ao mesmo tempo uma equipa motivada, solidária e empenhada." 
 
A equipa da ONEVET está entusiasmada com esta nova integração, a qual representa um marco 
importante no processo de crescimento inorgânico da ONEVET. 
Com esta integração, o Grupo passará a contar com 28 centros veterinários em Portugal, 29 
contando com o novo Hospital que abrirá portas no próximo mês de novembro, e com mais de 
260 profissionais, o que reforça a sua posição de liderança no mercado veterinário em Portugal. 
Guilherme Assis, Administrador Executivo da ONEVET, diz “Os objetivos do Centro Veterinário 
de Santo Tirso e da Onevet estão muito alinhados, o que vai permitir uma rápida integração no 
grupo. Estamos animados com a entrada do Centro Veterinário de Santo Tirso no grupo, que vê 
a sua equipa reforçada bem como a capilaridade da suas unidades na região norte com a 
incorporação de duas clínicas e do futuro hospital, que permite fortalecer a prestação de serviços 
de excelência.” 
 
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. 
 



             
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 47 centros veterinários, 17 em 
Espanha e 29 em Portugal, continuando a sua rápida expansão. A UNAVETS é um grupo 
veterinário que conta com cerca de 430 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. 
 
 
 
 
SANTO TIRSO VETERINARY PRACTICE JOINS ONEVET 
 
ONEVET acquires the Santo Tirso Veterinary Center, made up of the Santo Tirso Veterinary 
Center and the São Tomé Veterinary Center, located in the Santo Tirso region in Northern 
Portugal. The Group was founded 12 years ago and is about to launch the opening of a 
Veterinary Hospital in Santo Tirso, scheduled to open this November 2021. This new project will 
enhance the provision of new services and the availability of more clinical features within the 
context of a modern infrastructure that balances the well-being of animals with the appropriate 
environment to provide high-quality and sophisticated healthcare for pet patients. 
 
The Santo Tirso Veterinary Center has experienced  significant growth in recent years, supported 
by a team of dynamic and determined professionals, who are committed to promoting the 
development of the Group and its strengths, in close partnership with Onevet. 
 
Ricardo Baptista, founder of the Santo Tirso Veterinary Center and Clinical Director, comments: 
"When we started exploring options to sell our group, we knew we wanted more than a business 
partner. We looked for a company that cared about our group, our team, and customers and to 
work with us towards common goals. We couldn't have taken a better decision. Throughout the 
sales process we were able to prove how assertive this decision was! Onevet proved to be a true 
partner in every sense of the word, providing help and support and meeting clinical and staff 
needs. The support provided by Onevet is invaluable while respecting the individual culture of 
each clinic, not altering or interrupting it. 
 
We are confident that, after almost twelve years since the creation of the Santo Tirso group, the 
incorporation in Onevet will allow us to continue our professional growth and development, 



             
always seeking to provide the best, most qualified and dedicated care to all our patients, while 
maintaining a motivated, supportive and committed team." 
 
The ONEVET team is excited about this new integration, which represents an important 
milestone in ONEVET's  growth process. With this integration, the Group will have 28 veterinary 
centers in Portugal, 29 with the new Hospital that will open in November, and with more than 
260 professionals, which reinforces its leadership position in the veterinary market in Portugal. 
Guilherme Assis, Executive Director of ONEVET, says “The objectives of the Veterinary Center of 
Santo Tirso and Onevet are very aligned, which will allow a quick integration into the group. We 
are excited about the entry of the Santo Tirso Veterinary Center into the group, which sees its 
team strengthened as well as the capillarity of its units in the northern region with the 
incorporation of two clinics and the future hospital, which allows us to strengthen the provision 
of excellent services.” 
 
ONEVET is a pioneer in the veterinary market in Portugal, developing a successful consolidation 
strategy with the aim of establishing a national pet health care group. This includes referral 
hospitals, clinics, and small local consultation rooms, thus ensuring a convenient and complete 
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 46 veterinary centers, 17 in Spain and 29 in Portugal, continuing 
its rapid expansion.  UNAVETS Group is a veterinary group that has about 470 professionals in 
Spain and Portugal.  The UNAVETS Group (formed by ONEVET Group in Portugal 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 veterinary 
healthcare training and scientific development within the clinical team.   
 
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.  


