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 REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIII (     .ª) 

 

Assunto: Necessidade de solucionar problemas de constrangimento de mobilidade na EN 223 

Destinatário: Ministério das Infraestruturas e da Habitação 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

As obras ainda em curso de beneficiação da EN 223 demonstram melhorias substanciais na gestão do 

tráfego nesta via estruturante para o concelho de Santa Maria da Feira. A EN 223 é uma via que tem uma 

importância acrescida, não só pelo acesso que permite aos concelhos vizinhos, em particular a S. João da 

Madeira, mas também pelo acesso à A1, A29 e A32.  

A construção das rotundas nos principais cruzamentos da ligação entre Santa Maria da Feira e São João da 

Madeira e a melhoria do pavimento solucionaram um problema que se arrastava há vários anos e que 

contribuía para as longas filas de trânsito que se verificavam.  

Porém, apesar da melhoria nos pontos intervencionados, o Bloco de Esquerda alerta para os problemas que 

continuam a existir, nomeadamente na saída da Feira, em Picalhos, que dá acesso à Avenida 25 de abril, e 

no nó da Cruz.  

Ambas as saídas possuem um túnel que faz a ligação a zonas habitacionais, túneis esses, que não são de 

todo uma solução eficaz, quer para o acesso às zonas habitacionais, quer para a gestão do trânsito nas 

saídas e nas entradas da EN 223. 

Depois de a Câmara municipal de Santa Maria da Feira ter encerrado ao trânsito o túnel da cruz ao trânsito, 

por este colocava em perigo tanto os automobilistas, como os peões. Urge uma rápida solução que permita 

evitar os graves constrangimentos que o encerramento do túnel causou a milhares de pessoas, que 

diariamente tem de atravessar EN 223 por motivos profissionais, comerciais, escolares e de lazer. 

 A construção de duas rotundas, uma em Picalhos, que dá acesso à Avenida 25 de Abril, e outra no nó da 

Cruz, são essenciais para a mobilidade de milhares de pessoas e diminuir drasticamente os erros cometidos 

aquando da construção da  EN 223. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério das 

Infraestruturas e da Habitação as seguintes perguntas: 

1. Tem o governo conhecimento desta situação? 

2. Sabe o governo informar se tem planeado uma intervenção nestes dois locais, para minimizar os 
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transtornos causados pelo erro cometido aquando da construção da EN 223? 

3. O governo tem sido contactado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para em conjunto 

desenvolverem mecanismos que permitam com celeridade encontrar uma solução que possibilite evitar 

mais transtornos á população residente nestas duas áreas? 

Palácio de São Bento, 25 de junho de 2020. 

 

Os deputados 

Moisés Ferreira 

Nélson Peralta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


