
Projeto de Resolução n.º 175/XV/1.ª

Requalificação da EN238 entre Ferreira do Zêzere e Sertã

A Estrada Nacional 238 (EN 238) que liga Tomar, Ferreira do Zêzere e Sertã é uma via 

com muito afluência, utilizada diariamente por veículos de transporte de mercadorias 

e de passageiros, constituindo um papel fundamental para o desenvolvimento 

económico e social da região, nomeadamente para o desenvolvimento do setor 

florestal, para o comércio local e para o turismo.

A EN 238 é considerada umas das estradas mais belas da região Centro, mas é 

igualmente uma via composta por um circuito morfologicamente muito acidentado e 

com muitas curvas e um perfil geológico que potencia desmoronamentos das barreiras 

e muros, dificultando a circulação rodoviária dos seus utilizadores que frequentemente 

têm de se desviar para percursos alternativos mais longos, mais morosos e mais 

dispendiosos.

A degradação das barreiras e muros que suportam a estrada e o mau estado de

conservação do pavimento tem sido uma realidade, constatando-se que a 

monitorização e as devidas intervenções têm sido insuficientes. 

O estado de degradação desta via principalmente entre Ferreira do Zêzere e a Sertã

com a probabilidade de deslizamentos frequentes não se compadece com reparações 

pontuais, pelo que se impõe uma intervenção profunda de requalificação nesta 

estrada que permita efetivamente uma ligação segura e de qualidade para os seus 

utilizadores.



Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis os Deputados abaixo-

assinados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentam o seguinte presente 

Projeto de Resolução:

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da
Constituição da República Portuguesa, recomendar ao Governo que dê concretização à 
requalificação da EN238 entre Ferreira do Zêzere e Sertã, incluindo a necessária 
intervenção nos taludes, de forma a garantir a segurança, conforto e a redução dos 
tempos de deslocação despendidos pelas pessoas e empresas que circulam por esta 
via rodoviária.
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