
 

 

 

Projeto de Resolução Nº 226/XV/1.ª 

Reestruturação da Estrada Nacional 238, no troço entre Cernache do Bonjardim e 

Ferreira do Zêzere 

 

 

A Estrada Nacional nº 238 (EN238), um dos eixos rodoviários mais importantes para as 

populações e empresas dos concelhos do norte do distrito de Santarém e do Sul do distrito de 

Castelo Branco, liga os concelhos de Ferreira do Zêzere e Tomar ao concelho da Sertã. 

Apesar da sua elevada degradação, a EN238 é muito utilizada por veículos de transportes de 

mercadorias e de passageiros, representando assim um ativo fundamental para o 

desenvolvimento socioeconómico de toda a região. 

Ao longo de grande parte do seu traçado, esta importante via rodoviária apresenta um 

frequente desmoronamento de vertentes, um piso irregular e em mau estado, falta de 

visibilidade e um desnível acentuado protagonizado por sinuosas curvas. Características que 

representam um elevado perigo para os cidadãos contribuindo para a ocorrência de acidentes 

rodoviários. Na sequência destes problemas, é frequente o encerramento temporário da 

estrada com prejuízos para toda a população fustigada pela falta de acessibilidades. 

Conscientes da importância económica e dos perigos da EN238, há anos que populações e 

municípios têm defendido uma ligação digna entre Ferreira do Zêzere e Cernache do 

Bonjardim (Sertã), com um novo traçado de forma a encurtar distâncias e aumentar a 

segurança dos utilizadores. 

A requalificação desta via representará uma significativa melhoria na acessibilidade para toda a 

região, constituindo uma mais-valia para populações e todo o seu tecido económico 

presentemente tão flagelado pelos custos de contexto que a sua localização acarreta. 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da República 

delibera recomendar ao Governo que:  

 

Promova, com urgência, as obras de reestruturação da EN238, no troço entre Cernache 

do Bonjardim e Ferreira do Zêzere, de forma a garantir a segurança e a redução dos 

custos e tempos de deslocação despendidos pelas pessoas e empresas que circulam 

por esta via rodoviária. 

 

Os deputados do PSD 

 

 


