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Artigo 21.º
Norma transitória

1 — A entrada em vigor do presente decreto-lei não
prejudica os procedimentos referentes aos estágios na Administração Pública promovidos ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 326/99, de 18 de Agosto, e da Portaria n.º 1256/2005,
de 2 de Dezembro, que se encontrem em curso naquela
data e aos quais é aplicável o respectivo regime legal até
à sua conclusão.
2 — O Decreto-Lei n.º 326/99, de 18 de Agosto, continua a vigorar para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 94/2006, de 29 de Maio, e do disposto
no n.º 2 do artigo 2.º do presente decreto-lei.

Assim:
Manda o Governo, através dos Ministros da Administração Interna e da Justiça, ao abrigo do disposto nos
artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 321/2009, de 11 de
Dezembro, o seguinte:
Artigo único
Os conteúdos do Portal de Segurança passam a incluir a
informação proveniente da Polícia Judiciária, entidade que
passa a integrar a Comissão de Gestão prevista no n.º 2 do
artigo 3.º da Portaria n.º 1019/2009, de 10 de Setembro.
O Ministro da Administração Interna, Rui Carlos Pereira, em 5 de Março de 2010. — O Ministro da Justiça,
Alberto de Sousa Martins, em 10 de Março de 2010.

Artigo 22.º
Norma revogatória

São revogados o Decreto-Lei n.º 326/99, de 18 de
Agosto, e a Portaria n.º 1256/2005, de 2 de Dezembro,
sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
E DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Artigo 23.º

Portaria n.º 170/2010

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de
Dezembro de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — José António
Fonseca Vieira da Silva — Maria Helena dos Santos André.
Promulgado em 17 de Fevereiro de 2010.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 19 de Fevereiro de 2010.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DA JUSTIÇA

de 19 de Março

Pela Portaria n.º 94/2006, de 30 de Janeiro, foi criada a
zona de caça associativa do Carregueiro (processo n.º 4198-AFN), situada no município de Aljustrel, e concessionada
ao Clube de Caçadores e Pescadores do Carregueiro, que
vem agora requerer a anexação, à referida zona de caça,
de dois prédios rústicos.
Cumpridos os preceitos legais e com fundamento no disposto no artigo 11.º, na alínea a) do artigo 40.º e no n.º 1 do
artigo 118.º, todos do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de
Agosto, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 201/2005, de 24 de Novembro, e com a alteração
do Decreto-Lei n.º 9/2009, de 9 de Janeiro, consultado o
Conselho Cinegético Municipal de Aljustrel, de acordo
com a alínea d) do artigo 158.º do mesmo diploma, e no uso
das competências delegadas pelo Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas pelo despacho
n.º 78/2010, de 5 de Janeiro, e delegadas pela Ministra do
Ambiente e do Ordenamento do Território pelo despacho
n.º 932/2010, de 14 de Janeiro, manda o Governo, pelos
Secretários de Estado das Florestas e Desenvolvimento
Rural e do Ambiente, o seguinte:

Portaria n.º 169/2010

Artigo 1.º

de 19 de Março

Anexação

A Portaria n.º 1019/2009, de 10 de Setembro, regulou a
forma e o funcionamento do Portal de Segurança. A criação
do Portal de Segurança teve como pressuposto a disponibilização de informação pública sobre segurança útil aos
cidadãos, prevendo-se que os conteúdos e o planeamento
das fases futuras fossem coordenados entre os Ministérios
da Justiça e da Administração Interna, através de procedimentos adequados de cooperação, por forma a assegurar
a actualização dos conteúdos e uma estrutura estável que
dinamizasse a introdução de novas funcionalidades e a
resposta às solicitações dos cidadãos. As competências
atribuídas à Polícia Judiciária (PJ) justificam plenamente
que Portal de Segurança inclua, em espaço próprio, a informação relevante dirigida aos cidadãos.

São anexados à zona de caça associativa do Carregueiro
(processo n.º 4198-AFN) os prédios rústicos denominados
por Herdade do Monte Novo e Mealheira Velha, sitos na
freguesia de Aljustrel, município de Aljustrel, com uma
área de 90 ha, ficando a mesma com uma área total de
1084 ha, conforme planta anexa a esta portaria e que dela
faz parte integrante.
Artigo 2.º
Terrenos em área classificada

A inclusão dos terrenos inseridos em área classificada
nesta zona de caça termina ou é condicionada, sem direito a
indemnização, sempre que sejam introduzidas novas condi-

