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Aveiro, 11 de janeiro de 2021 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

 

Lançamento do novo Concurso Público da Obra do Centro Intermunicipal de 

Recolha Oficial de Animais – CIROA 

 

Está aberto e publicado um novo concurso público para construção do Centro 

Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais (CIROA) da Região de Aveiro, com o 

valor base global de 3.381.400€ e um prazo previsto de execução de 180 dias, tendo 

o primeiro concurso sido encerrado por não apresentação de propostas. 

O concurso é lançado com três lotes, sendo o Lote 1 é referente ao Pólo de Águeda 

e tem um valor base de 1.499.900€, por sua vez o Lote 2 diz respeito ao Pólo de 

Aveiro e tem um valor base de 1.012.300€, enquanto que o Lote 3 diz respeito ao Pólo 

de Ovar e tem um valor base de 869.200€. 

Este é mais um passo contributivo para resolver um problema que afeta todos os 

Municípios associados e que se viu agravado pela entrada em vigor da nova legislação 

sem prévia preparação, avançando assim o CI da Região de Aveiro para uma 

importante obra com uma solução de gestão integrada à escala intermunicipal.  

A CIRA e os seus Municípios associados, está determinada em desenvolver 

políticas e investimentos que melhorem a gestão pela comunidade dos seus animais 

de companhia: este é um passo e um investimento muito importante. 

Registamos também que o trabalho de cadastro das existências e planeamento de 

Centros de Recolha Oficiais determinado por Lei e em elaboração pelo Governo, 

ainda não está concluído, nem o Orçamento de Estado de 2021 tem verbas para 

contribuir para este grande investimento da CIRA, acontecendo o mesmo com os 

Fundos Comunitários do Portugal 2020. 
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A gestão do CIROA, dos seus Pólos de Águeda, Aveiro, Ovar e do já existente em 

Ílhavo, vai assentar num trabalho de equipa dos Médicos Veterinários dos Municípios 

associados da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Gabinete de Comunicação da CI Região de Aveiro 


