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Registo

PT/PR/AHPR/CC/CC0216/2044 - IPE - Instituto de Participações do Estado.

Nível de descrição

DC

Código de referência

PT/PR/AHPR/CC/CC0216/2044

Tipo de título

Formal

Título

IPE - Instituto de Participações do Estado.

Datas de produção

1977-06-17 - 1985-10-07

Dimensão e suporte

1 maço numa caixa

Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Assessoria de Representação de Interesses

Âmbito e conteúdo

Cota atual

Contém documentação relativa ao plano de atividades deste organismo, no domínio da formação e
aperfeiçoamento de gestores. Caracterização do setor empresarial do Estado; Plano de Atividades no
Domínio da Formação e Aperfeiçoamento de Gestores para 1977-1981; seminário sobre a experiência
europeia no domínio da organização do setor empresarial do Estado; carta aberta de 15 diretores
demissionários da SONAE E NOVOPAN, dirigida ao Presidente da República, sobre a situação financeira
difícil em que se encontravam as empresas; diversos ofícios; visita do Secretário-Geral da Fundação para
o Ensino da Gestão de Empresas de França e relatório de atividades de 1977; carta de um trabalhador da
SONAE dirigida ao Presidente, expondo a grave situação da empresa; pedidos de audiência dirigidos ao
Presidente, relativos a diversas organizações representativas de trabalhadores do setor empresarial
público e privado; informações da Assessoria relativas às concessões de audiências e à situação
pormenorizada das empresas; listagens de empresas participadas pelo IPE e de gestores do Estado
substituídos; relação dos gestores das empresas públicas e informações complementares; memorandos
sobre a situação de várias empresas; considerações, da Assessoria Jurídica, sobre o Decreto da AR nº
26/II de 23.06.81; Quadro legislativo que delimita os setores público e privado, da Assessoria Económica;
posição do Movimento Sindical Português sobre a Lei dos Setores, da Assessoria de Representação de
Interesses; Encontro das Empresas Nacionalizadas e Participadas: realidades de diversas empresas;
moções e comunicados aos trabalhadores.
CC.2044

Cota depósito

2044

Idioma(s)/escrita(s)

Português

Características físicas e requisitos
técnicos

Contém fotocópias
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