
                  

 
 
ZONAVET E VETXPET INTEGRAM A ONEVET (GRUPO UNAVETS) 
 
A ONEVET acaba de integrar o Grupo ZonaVet composto por dois consultórios localizados em 
Mozelos e Paramos, Distrito de Aveiro. Trata-se de uma integração pensada numa lógica de 
reforço da capilaridade da ONEVET, valorizada pela identificação de um conjunto vasto de 
sinergias com os centros veterinários da ONEVET, em particular os da região Norte de Portugal. 
A liderança da ONEVET em Portugal continua a ser reforçada com cada uma destas integrações, 
procurando uma vez mais o reforço das competências e abrangência de serviços disponibilizados 
aos seus clientes.  
 
Carla Reis, fundadora da Zonavet e da Vetxpet, comenta: "O mercado veterinário tem sido um 
espaço muito interessante de estar nos últimos anos. Ao longo da última década, os nossos 
Centros têm tido um crescimento muito acima da média, e chegámos a um ponto na vida do 
nosso Grupo, em que nos questionamos, onde somo capazes de chegar, e como o podemos 
fazer? Com isto em mente, e percebendo que um dos caminhos seria juntarmo-nos a um grande 
grupo Português, que nos questionamos quem seria o melhor parceiro, e quem estaria mais 
alinhado com a nossa visão, os nossos interesses e a nossa equipa. A OneVet, face à sua 
experiência no mercado nacional, face aos standards de qualidade que praticam e face aos meios 
técnicos e humanos que dispõem, foi quem nos deu mais garantias que seriam a aposta certa 
para nos levar para um patamar mais elevado. Em toda a negociação, sentimos que havia 
grande carinho e respeito pelas nossas equipas, pela nossa identidade e forma de trabalhar 
implementada, e que a parte humana desempenha um papel fundamental no sucesso dos nossos 
Centros Veterinários. Estamos certos que uma cultura de “Juntos somos mais fortes” será algo 
que nos levará mais longe como pessoas, como profissionais, e trará mais qualidade e mais 
variedade de serviços aos nossos clientes. Estamos expectantes quanto aos próximos anos, e 
certos que escolhemos o parceiro certo para dar continuidade aos nossos 18 anos de história." 
 
A estratégia de crescimento da ONEVET volta a sair reforçada com mais esta integração, 
passando o Grupo a contar com 36 centros veterinários em Portugal, e com mais de 300 
profissionais, confirmando a sua posição de liderança no mercado veterinário em Portugal. 
Guilherme Assis, Administrador Executivo da ONEVET, diz “a incorporação dos consultórios da 
Zonavet e Vetxpet permite dar continuidade ao projeto de crescimento da ONEVET, reforçando 
a liderança da Onevet na região norte, contando agora com 5 hospitais e 14 clínicas, num total 
de 19 unidades nesta região.” 
 
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 conta com uma posição de liderança no mercado dos serviços veterinários 
na Península Ibérica, com 66 centros veterinários e mais de 560 profissionais em Espanha e 
Portugal, tendo planos para continuar a sua estratégia de crescimento na Ibéria e pelo resto da 
Europa, desenvolvendo 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 $ 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. 
 
 
 
ZONAVET/VETXPET VETERINARY PRACTICES JOIN ONEVET (UNAVETS GROUP) 
 
ONEVET has integrated ZonaVet Group, composed of two veterinary practices located in 
Mozelos and Paramos, in the District of Aveiro in Northern Portugal. This is an acquisition 
designed to further reinforce ONEVET's network, providing customers in Aveiro with additional 
medical services and partnership with OneVet practices.  
ONEVET's leadership in Portugal continues to be strengthened with each of these integrations, 
who is continuously focused on reinforcing the clinical skillset and range of services available to 
its customers.   
 
Carla Reis, founder of the Zonavet/Vetxpet clinics, comments: "The veterinary market has been 
a very interesting market to be in over the last couple of years. Over the last decade, our 
veterinary centers have grown well above average, and we have reached a point in life where 
we ask ourselves how far are we able to go, and how can we do it? Realizing that joining a 
large veterinary Portuguese group could be one of the ways to continue the growth path, we 
asked ourselves who would be the best partner, and who would be more aligned with our 
vision, our interests, and our team. OneVet, given its experience in the national market, given 
the quality standards they practice and given the technical and human resources they have, 
was the one who gave us more guarantees that they would be the right bet to take us to a 
higher level. Throughout the negotiation, we felt that there was great affection and respect for 
our teams, for our identity and implemented way of working, and that the human part plays a 
fundamental role in the success of our Veterinary Centers. We are certain that a culture of 
“Together we are stronger” will be something that will take us further as people, as 
professionals, and bring more quality and more variety of services to our customers. We are 
looking forward to the coming years, and certain that we have chosen the right partner to 
continue our 18-year history.” 
 
 
ONEVET's growth strategy is once again strengthened with this integration, and the Group now 
has 36 veterinary centers in Portugal, and over 300 professionals, confirming its leadership 
position in the veterinary market in Portugal. 
Guilherme Assis, ONEVET's Managing Director, says "the incorporation of Zonavet and Vetxpet's 
offices allows ONEVET's growth project to continue, reinforcing Onevet's leadership in the 
Northern region, now having 5 hospitals and 14 clinics, for a total of 19 units in this region". 



                  

 
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.  


