ONEVET CHEGA AOS AÇORES COM A INTEGRACÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA DE SÃO PEDRO
NA ILHA TERCEIRA (GRUPO UNAVETS)
Com a integração da Clínica Veterinária de São Pedro (CVSP) a ONEVET entra no mercado
veterinário do Arquipélago dos Açores através da maior e mais reputada unidade veterinária do
arquipélago, situada na Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo. Fundada em 1997 pelos médicos
veterinários Luciano Costa e Jorge Dinis, a CVSP sempre se pautou pela prestação de um serviço
veterinário de qualidade, de dedicação e de empenho de toda a equipa vertido na sua assinatura
“Ninguém o Ama como Você, Ninguém o Cuida como Nós”.
Com uma equipa de 13 pessoas a CVSP presta um conjunto de serviços alargado e diferenciado
onde se incluem medicina interna, dermatologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia,
oncologia, reprodução, inseminação artificial, obstetrícia, estomatologia, radiologia digital,
ecografia abdominal e torácica, entre outros.
Luciano Costa, fundador e Diretor Clínico da CVSP, comenta: "A integração da Clínica Veterinária
de São Pedro na Onevet é a garantia, na continuidade de cuidados de saúde centrados nos
animais de estimação, que aposta nos melhores meios de diagnóstico e na formação médica da
equipa para elevar a qualidade dos serviços prestados e assim retribuir a confiança depositada
em nós, pelos tutores. "
Guilherme Assis, Administrador Executivo da ONEVET, diz “Com a entrada da Clínica Veterinária
de São Pedro no Grupo OneVet, a OneVet abraça uma vez mais uma equipa de excelência que
desenvolve um trabalho diferenciado e dedicado na sua região, o arquipélago dos Açores, e
procura levar a esta equipa todo o suporte de negócio, essencial ao seu crescimento e
desenvolvimento, bem como acesso a formação clínica da mais elevada qualidade. Em breve
com o apoio da OneVet a CVSP apresentar-se-á ao mercado com novas valências e serviços
diferenciados.”
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.
O Grupo UNAVETS tem uma posição de liderança no mercado dos serviços veterinários na
Península Ibérica, tendo desenvolvido em 2 anos um grupo que oferece um conceito de serviços
partilhados e o desenvolvimento comercial dos seus 64 centros veterinários. Desenvolvimento
este que inclui centros de referência e serviços especializado, hospitais em funcionamento 24
horas/365 dias, clínicas de primeira opinião e clínicas de proximidade, assegurando deste modo
um serviço de conveniência e completo.
A Unavets é um grupo líder na veterinária, com mais de 560 profissionais em Espanha e Portugal,
com o focus na prestação de um serviço veterinário de qualidade aos seus mais de 120 mil
clientes/tutores; adicionalmente a sua equipa corporativa colabora e trabalha em conjunto com
as unidades clínicas na prestação de serviços comerciais partilhados, no desenvolvimento
profissional, na formação clínica e em tudo o que envolve suporte ao negócio. O Grupo tem

planos para continuar a sua estratégia de crescimento na Ibéria e pelo resto da Europa,
enquanto desenvolve novas linhas de serviços, inova na comunicação digital, quer a nível interno
quer no contato com os seus clientes, e promove o desenvolvimento científico e a formação
clínica entre o seu 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 $ 158 mil milhões em ativos sob gestão,
a 30 de setembro de 2021. Oaktree's European Principal possui € 5,6 mil milhões em ativos sob
gestão, a 30 de setembro de 2021.
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 ARRIVES AT AZORES WITH THE INTEGRATION OF CLÍNICA VEERINÁRIA DE SÃO PEDRO
ON TERCEIRA ISLAND (UNAVETS GROUP)
With the integration of Clinica Veterinária de São Pedro (CVSP) OneVet enters the veterinary
market of the Azores Archipelago through the largest and most reputable veterinary unit of the
archipelago, located on Terceira Island, in Angra do Heroísmo. Founded in 1997 by the
veterinarians Luciano Costa and Jorge Dinis, CVSP has always been responsible for providing a
veterinary service of quality, dedication and commitment of the entire team revealed in its
signature "Nobody Loves Him as You, Nobody Cares of Him Like Us"
With a team of 13 members, CVSP offers a complete and differentiating level of services
including internal medicine, dermatology, orthopedics, cardiology, ophthalmology, oncology,
reproduction, artificial insemination, obstetrician, stomatology, digital radiology, abdominal and
thoracic ultrasound, among others.
Luciano Costa, founder and Clinical Director of CVSP says,” The integration of Clinica Veterinária
de São Pedro in Onevet is the guarantee, in the continuity of healthcare services centered on
pets, that it bets on the best means of diagnosis and medical training of the team to raise the
quality of the services provided and thus repay the trust placed in us by pet parents.“
Guilherme Assis, ONEVET's Managing Director, says " With the integration of CVSP in OneVet,
we embrace once again a team of excellence who develops a differentiating and dedicated work
on its region, the Azores islands, and we intend to bring to this team all the business support,
essential for the business growth and development, as well as access to top-level clinical training.
Soon with the support of OneVet, CVSP will present to the market new skills and differentiating
services ".
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 66 practices. This includes referral/specialist

centers, 24-hour hospitals, first opinion clinics, and local veterinary offices, thus ensuring a
convenient and complete service.
UNAVETS is a leading veterinary group with more than 560 professionals in Spain and Portugal
focused on providing quality veterinary healthcare to its ¬120k pet parents; in addition the
corporate team collaborates and works together with clinical practices to provide commercial
shared services, professional development and clinical training and overall ongoing support.
Plans are in place to continue its growth strategy in Iberia and across Europe, 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 $158 billion in assets under management as of September 30,
2021. Oaktree's European Principal strategy manages € 5.6 billion in assets under management,
as of September 30, 2021.
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.

