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ECONOMIA DA ENERGIA E PLANEAMENTO ENERGETICO 

(ALGUNS ELEMENTOS DE INTRODU<;:AO A UMA PROBLEMATICA) n 

Henri Baguenier ( .. ) 

Definir a economia da energia e antes do mais partir de uma definigao 
da economia e, em seguida, procurar enquadrar a problematica energetica no 
interior da teoria economica. Logo a partida poe-se portanto o problema da re
ferencia a teoria economica considerada, referencia capital para tudo o que 
diz respeito as escolhas das metodologias e aos processes decisionais. Desta 
forma, se nos restringirmos a etimologia do termo «economia», que vem de duas 
palavras gregas oikos (casa, lar) e nomos (ordem, princfpio, regra, lei), a eco
nomia da energia, neste sentido primitive (e restritivo), seria simplesmente a 
gestao de cada unidade do sector energetico de um ponte de vista interne, 
nao considerando, nas suas relagoes com o exterior, mais que os lagos de vi
zinhanga, economicos e tecnicos. 

Se atendermos as diferentes definigoes da economia (1) (que comegam 
pela definigao do objecto do conhecimento economico), vamos encontrar ou
tras tantas identificagoes da problematica da economia da energia a que po
demos adaptar a reflexao de M. Godelier (2): a economia da energia 
apresenta-se como uma realidade social complexa porque e um campo parti
cular de actividades voltada para a produgao, a repartigao e o consume de 
objectos materiais e, atraves dos mecanismos desta produgao, desta reparti
c;ao e deste consume, e tambem um aspecto particular de todas as activida
des fora dos sistemas energeticos e economicos. De facto, o sistema energe
tico insere-se num todo mais vasto cujos elementos sao o sistema natural e 
o socio-cultural (sistema economico inclusive). Todas as relagoes que o siste
ma economico tem com as outras componentes dos sistemas socio-cultural e 
natural reflectem-se no subsistema energetico, de forma directa (relagao de 
interdependencia) ou indirecta (retroacgao). 

(*) Jornadas de Reflexao sabre o Plano Energetico Nacional, organizadas pela Ordem dos 
Engenheiros - Lisboa, 2, 3 e 4 de Mar<;:o de 1983. 

(**) Professor convidado no lnstituto Superior de Economia de Lisboa; «Charge de Confe
rences>> na Universidade de Paris X Nanterre; membra do «Grupo Consultivo e de Apoio do Plano 
Energetico Nacional». 

As ideias expressas neste texto sao da exclusiva responsabilidade do autor. 

( 1) A lista nao pode ser nem exaustiva nem limitada: «Ciencia da riqueza» (Adam Smith e 
todos os «classicos» em geral); «Ciencia das trocas comerciais» (neo-classicos); «Ciencia das es
colhas eficazes», Robbins, etc. 

(2) M. Godelier, Rationalite et lrrationalite en economie, Maspero, pp. 27-28, 1966. 
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Podemos retomar, quanto a estas diferentes rela<;:oes de interdependen
cia e de retroac<;:ao o esquema apresentado por Fontella (1979): 

Sistema s6cio-econ6mico Sistema s6cio-polftico 
Sistema energetico (resto da economia) (fora do sistema s6cio-

-econ6mico) 

Sistema energetico ..... A11 A12 A13 

Sistema socio-economico 
(resto da economia) ......... A21 A22 A23 

Sistema socio-politico 
(fora do sistema socio-econo-
mica) ......... . ... A31 A32 A33 

0 interesse de uma tal representa<;:ao esta, sem duvida alguma, no papel 
preponderante na defini<;:ao das polfticas energeticas assumido pelas rela<;:oes 
do sistema energetico com o resto do sistema econ6mico, bem como o siste
ma s6cio-polftico, nomeadamente em tudo o que respeita o planeamento das 
ac<;:oes a desenvolver (3). A primeira tarefa anterior a qualquer actividade de 
planeamento energetico sera identificar todas estas rela<;:oes e se possfvel 
exprimi-las materialmente afim de as tornar manipulaveis e operacionais. As
sim, a base de toda a modeliza<;:ao de um sistema energetico nacional passa 
pelo conhecimento dos diferentes fluxos correspondentes-ao esquema anterior, 
que podemos representar e definir da seguinte forma: 

Sistema energetico 

~~ 
~ 

Resto da economia 

A1, - Rela<;:oes no interior do sistema energetico: recursos energeticos, afecta<;:ao optima desses 
recursos, etc. 

A12 - Rela<;:oes sistema energetico/resto da economia. Trata-se das influencias do sistema ener
getico no resto da economia- impacte das modifica<;:oes dos produtos energeticos, 
consequencias de um investimento no sector energetico ao nivel do emprego, neces
sidades financeiras correspondentes a um plano energetico, etc. 

A13 - Rela<;:oes sistema energetico/sistema socio-politico. Sao sobretudo os impactes politicos e 
sociais ligados ao contexte energetico: modos de vida condicionados pela problema-

(3) Este diagrama simplificado nao respeita directamente todas as rela<;:oes possiveis, vista 
que o sistema natural nao aparece explicitamente e que o sistema socio-cultural esta reduzido 
apenas ao sistema socio-politico. 
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tica energetica, transformac;:oes polfticas ligadas as escolhas energeticas, alterac;:ao 
das condic;:oes naturais de vida, etc. 

A21 - Relac;:oes resto da economia/sistema energetico. Trata-se des inputs fornecidos pelo siste
ma econ6mico ao sistema energetico: nfvel de crescimento econ6mico, tipo de cres
cimento econ6mico, de uma maneira geral, todas as condicionantes da evoluc;:ao das 
necessidac;les em energia util e final, etc. 

A22- Relac;:oes no interior des sistemas econ6micos. 
A2a- Relac;:oes sistema econ6mico/sistema polftico. 
Aa1 - Relac;:oes sistema s6cio-polftico/sistema energetico. Trata-se qas repercussOes da estrutu

ra s6cio-polftica no sistema energetico e das suas evoluc;:oes: relac;:oes poder polftico 
e decisao de escolhas energeticas, modes de vida e necessidade em energia, etc. 

Aa2- Relac;:oes sistema s6cio-polftico/sistema econ6mico. 
A33 - Relac;:oes no interior do sistema s6cio-oolftico. 

Esta longa introdu<;:ao sobre o enquadramento te6rico da economia da 
energia, fundamento da actividade de planeamento energetico, nao responde 
a duas interroga<;:oes previas sobre o objecto da primeira e o sentido da 
segunda (4). 

A crise, aparentemente desencadeada pelos acontecimentos do Outono 
de 1973 e pelos sobressaltos sucessivos do «mundo da energia», revelou os 
limites econ6micos da explora<;:ao dos recursos energeticos e colocou em ter
mos novos a rela<;:ao entre desenvolvimento econ6mico e nfvel das necessida
des em energia requerida por este desenvolvimento (5). A contradi<;:ao aparente 
entre necessidade de desenvolvimento e raridade (relativa) das fontes de ener
gia, levou a repensar o problema da afecta<;:ao eficaz e da diversifica<;:ao dos 
recursos, bem como o do controle das necessidades energeticas. 0 intuito da 
economia da energia seria entao responder as tres «velhas» questoes dos eco
nomistas de todos os horizontes (o que? como? e para quem?). Quais as fon
tes de energia a utilizar ou explorar? Como as explorar? A que utiliza<;:ao as 
destinar? 

Responder a estas tres questoes e, ao mesmo tempo, decidir (6). Nao po
demos iludir, a este nfvel, as diferentes formas de abordar o processo decisio-

(4) Uma tal questao nao e tao superflua quanta possa parecer, se nos referirmos a certas 
tomadas de posic;:ao de personalidades que tem ou tiveram responsabilidades na determinac;:ao 
das polfticas energeticas e para quem os factos (dados) sao suficientemente claros e um Plano 
Energetico Nacional e superfluo e mesmo um elemento perturbador da tomada de decisao. Re
cordemos a este respeito o que dizia Henri Poincare: «A ciencia faz-se de factos assim como uma 
casa de pedras, mas uma acutnulac;:ao de factos nao e (mais) uma ciencia, assim como um 
monte de pedras nao e uma casa». 

(5) E significante, per exemplo, ver reaparecer, ao nfvel des tradicionais factores de produ
c;:ao na analise macroecon6mica (terra, trabalho, capital) o factor energia (c. f. o modele Eureca, 
European Energy Consumption Analysis, onde a func;:ao de produc;:ao utilizada, do tipo Cobb Dou
glas, inclui explicitamente o factor energia. Para uma introduc;:ao ver Energy Models for the Euro
pean Community, I. P. C., Press United for the CEE, London, pp. 25/35, 1979. 

(6) Com efeito, quando digo que o nuclear e a me/hor soluc;:ao para satisfazer as necessi
dades de electricidade «decide» o recurso ao nuclear. Todo o debate e sabre a noc;:ao de melhor 
(6ptimo no ser.1tido de Pareto, ideia de um consenso nao negativo), ou 6ptimo no sentido da pes
quisa operacional, ou de uma analise em termos de interesse nacional ou outros. 
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nal no domfnio energetico, como o indica muito claramente Jacques Percebois 
(1982) que distingue tres abordagens correspondentes a tres aproxima<;:6es te6-
ricas diferentes: 

1) As escolhas energeticas sao a resultante de um determinado numero 
de estrategias provenientes de agentes econ6micos, mais ou menos racionais, 
e movidos principalmente pelos seus pr6prios interesses. Os objectives tornam
-se compatfveis atraves dos mecanismos do mercado, onde o pre<;:o resultan
te da lei da oferta e da procura constitui o indicador de base susceptfvel de 
orientar os comportamentos. 

il) As escolhas sao o produto de um certo numero de preferencias esta
tais e a polftica energetica nacional reflecte as normas que prevalecem num 
determinado momenta, ao nfvel da colectividade. Esta visao nao e necessaria
mente incompatfvel com a precedente se o Estado (ele proprio muitas vezes 
actor) aparece aos outros agentes econ6micos como um agente, «como outro 
qualquer». Entretanto, a soma dos interesses particulares nao sendo igual ao 
interesse geral, o Estado pode assumir um papel de arbitro, influenciando os 
mecanismos do mercado, ou impondo decisoes. Desta forma, a estrategia ener
getica das empresas nao constitui o unico elemento de compreensao do sec
tor energetico. 0 Estado, tendo par outro lado uma maior pluralidade de crite
rios de escolha, deveria ter uma visao mais ampla e pluridimensional e tamar 
nomeadamente em conta os elementos nao monetarizaveis de natureza polfti
ca, sociol6gica e qualitativa. 0 Estado, que se limita a uma utiliza<;:ao unidi
mensional do calculo econ6mico, contentando-se em avaliar monetariamente 
as vantagens e inconvenientes de cada solu<;:ao possfvel, considera-se um agen
te como qualquer outro, enquanto que atraves da sua presen<;:a enviesa preci
samente todo o processo de decisao ja contemplado no numero anterior. 

ii1) As escolhas energeticas sao o resultado de um determinado numero 
de rela<;:oes de for<;:a que prevalecem numa dada altura e numa dada socieda
de. Esta visao conflitual rejeita, paralelamente, as no<;:oes anteriores de opti
ma e de interesse geral. A no<;:ao do 6ptimo, porque os mecanismos do mer
cado nunca funcionam realmente; o interesse geral, porque este nao existe nu
ma sociedade dividida em classes antag6nicas. 

E evidente que a op<;:ao de cada um quanta a natureza do processo deci
sional o conduz (1) a utilizar os instrumentos do calculo econ6mico que 
considere serem os mais adaptados. Os limites do calculo econ6mico, em 
economia da energia, sao muito frequentemente negligenciados e podem ser 
classificados em duas categorias: os limites internes e os limites externos. 
Voltaremos aos primeiros quando abordarmos os diferentes aspectos do pla
neamento do sector energetico. 

(?) [ ... ] ou «deveria» conduzir, pois que nao e raro constatar um desfesamento te6rico en
tre a «natureza» de uma polftica energetica fundamentada num planeamento dirigista do sector, 
e os instrumentos econ6micos utilizados. 
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Os limites externos sao de tres tipos (B): 

- nao tomada em conta dos custos e das vantagens das escolhas 
ao nfvel da colectividade; 

- impossibilidade de monetarizar certos efeitos; 
- ignorancia da dimensao conflitual das escolhas. 

A existencia destes limites deveria, segundo Jacques Percebois (1982), 
conduzir 'a reintegrac;:ao, no processo decisional, de tres temas: 

- o conceito de interesse nacional; 
-a dimensao qualitativa das escolhas; 
-a natureza conflitual das relac;:oes ao nfvel dos processos 

decisionais. 

Estas reflexoes previas sabre o objecto da enonomia da energia e sabre 
o «Sentido» do planeamento energetico leva-nos a considerar um pouco mais 
de perto a noc;:ao de Plano Energetico Nacional. E preciso admitir que esta no
c;:ao esta a maior parte das vezes mal definida, pais cobre em cada pafs uma 
realidade diferente, indo o intervalo dos possfveis do plano puramente indica
tiva ao plano totalmente imperativo. A caracterizac;:ao de um plano energetico 
nacional pode, entretanto, ser feita a partir dos seguintes elementos: 

- o quadro em que se efectua a elaborac;:ao do Plano Energetico Na
cional (trata-se, entre outros, do quadro institucional); 

-a definic;:ao dos objectivos (par exemplo, diminuir a .dependencia 
externa, diversificar ao maximo as fontes e os locais de abasteci
mento, reduzir a intensidade energetica do PIB, etc.); 

- a escolha de uma metodologia (nomeadamente os instrumentos do 
calculo econ6mico a utilizar em coerencia com os objectivos e 
com os dados disponfveis); 

-a investigac;:ao e definic;:ao dos meios a adoptar para a realizac;:ao 
do Plano (quais as acc;:oes a desenvolver, qual o financiamento a 
encontrar, etc.) 

Os dais primeiros elementos, vista que traduzem escolhas polfticas, nao 
sao da competencia do economista da energia; este, como qualquer cidadao, 
pode interrogar-se sabre o cabimento de um ou de outro e, nomeadamente, 
sabre a sua coerencia interna ou sabre a sua compatibilidade externa (sera 
possfvel, par exemplo, ter como objectivo de um Plano Energetico Nacional a 
substituic;:ao de produtos petroliferas e elaborar paralelamente um Plano 
Nacional de Transportes sem qualquer preocupac;:ao energetica). 

A escolha de uma metodologia esta evidentemente ligada aos objectivos 
respeitantes ao horizonte do Plano e aos seus principais fins. Tambem e ver-

(B) Um desenvolvimento destes Ires temas seria demasiado Iongo e nao poderiamos aqui 
ir alem de remeter a uma serie de autores (K. Leach, Delgado Domingos, Amory Lovins. Puiseux, 
Laponche, Johanson, etc.). 

501 



dade que para um dado horizonte e para objectives bem definidos diversas me
todologias estao a disposi<;:ao dos responsaveis do Plano. A escolha de uma 
metodologia e a utiliza<;:ao que dela se faz nao e neutra quanta aos resultados 
obtidos. Desta forma, a utiliza<;:ao dos modelos econometricos (9} «classicos» 
na analise da evolu<;:ao da procura conduzira frequentemente a uma extrapo
la<;:ao (mais ou menos corrigida) do passado e a valoriza<;:ao de certos para
metros sera decisiva quanta aos resultados fornecidos pelo sistema de oferta 
de energia (1°). 

As metodologias disponfveis podem ser classificadas em duas categorias 
mais complementares que antag6nicas. Na primeira encontram-se os trabalhos 
que procuram ligar, de um ponte de vista geral, energia e economia, principal
mente a partir da pesquisa das interac<;:oes (1 1) para, em seguida, realizar a 
optimiza<;:ao do sistema energetico no quadro de um modele 
macroecon6mico (1 2}. A segunda categoria engloba as metodologias de previ
sao quanta a evolu<;:ao das necessidades em energia e dos sistemas de oferta 
que os devem satisfazer. Ao nfvel da evolu<;:ao das necessidades, dais tipos 
de abordagens se opoem: a abordagem econometrica tradiconal e a 
simula<;:ao (1 3}. Parece que actualmente um certo consenso se manifesta a fa
vor da segunda, principalmente nos estudos a Iongo prazo. As previsoes sa
bre a evolu<;:ao e a transforma<;:ao dos sistemas energeticos de produ<;:ao 
apoiam-se frequentemente nos modelos de programa<;:ao linear (1 4

}, onde a fun
<;:ao objective e a maier parte das vezes uma fun<;:ao «custo de gestae do sis
tema energetico» (a minimizar) e onde as restri<;:oes de todos os generos sao 
consideradas de forma muito detalhada a custa de um peso por vezes exces
sive dos programas. 

(9) C. f. H. Baguenier «Notes sur trois Conferences dans le domaine de I"Energie» in Estu
dos de Economia, val. 1, n. o 2, Jan.-Abr .. 1981, pp. 239-243. 

(10) Par exemplo, o custo media (constante) de cada kwh produzido e avaliado da seguinte 
forma: 

T+l 

L_QJ_tl 
t=o (1 +a)' 

C=----
T+l 

L~ 
t=l (1+a)' 

I : ana de entrada em funQao da central. 
T : tempo de vida da central. 

D (t) : despesa efectuada ao Iongo do ana t£ [o, T + /]. 
Q (t): numero de kwh produzido par ana entre I e T +I. 

a : taxa de actualizaQao. 

E nftido que para alem do debate sobre a taxa de actualizaQao, as hip6teses feitas sabre 
a duraQao de vida das centrais, sabre os seus prazos de construQao. e sabre a sua taxa de 
disponibilidade sao determinantes na estimativa de C (c. f. H. Baguenier e P. Criqui, A opr;ao nuclear 
em Portugal, Economia e Socialismo, lnverno, 1982, pp. 10-22. 

( 11) «An integrated methodology for assessing energy interactions», National Laboratory of 
Brookhaven (U. S. A.), Conference on Energy Systems Analysis, Dublin (Outubro, 1979}. 

(12) «Reconciliations of the result of an energy optimization model with a general economic 
profile», Economic and social research Institute of Dublin (id. 14}. 

(13) Como a abordagem Medee, de B. Chateau e B. Lapillone, utilizada nomeadamente pe
la CEE; e em Portugal no quadro dos trabalhos do Plano Energetico Nacional (PEN). 

(14) Como o modelo Efom, de D. Finan, utilizado pela CEE e em vias de adaptaQao em Por
tugal. Note-se que o modelo DFI (utilizado pelo PEN) e essencialmente um modelo de «equilibria». 
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01 
0 
w 

Total . . . . 

Hidroelectricidade: 

Geoelectricidade . 

Nuclear . ......... 

Termoelectricidade: 

Total - Resto . ....... 

Produtos petroliferas . 
Combustfveis s61idos .. 
Metana ..... 

Potencia instalada: 

Nuclear em 19 -Cor res-
pondente a previsao em 
Mwe 6000 hora/ano hi-
p6tese ENEL 

Produ~oes brutas de electrlcidade 
(Previsiies): PEN 1975, 1977, 1980 e· 1981, e realidades 1980·81, em ltalla, em Mtep (1 Kwh= 2200 Kcal) 

PEN 1975 PEN 1977 PEN 1980 PEN 1981 

1985 1990 1990 

1980 1980 1985 1985 1985 1990 

Maximo Minima Maximo Minima Minima Maximo 

54.61 82.14 70.03 126.54 98.79 45.7 65 56.1 72.5 78 53.1 68.7 

10.05 12.21 11.98 12.78 12.45 11.3 12 10.5 11,6 11.6 10.5 11.6 

5.91 35.92 30.55 84.58 62.83 1.8 10 2 10 10 2 8 

38.65 34.01 27.77 29.18 23.51 32.6 43 43.6 50.9 56.4 40.6 49.1 

31.4 23.8 
.. 6.7 22.4 

2.5 2.9 

4 500 27 000 23 000 63 000 47 000 1 350 7 500 1 500 7 500 7 500 1 500 6 000 
- L__ 

Reali· Reali· Reali· 
dades dades dades 

- - -
1980 1981 1982 

41.23 40.29 . . 

11.14 10.74 .. 

0.49 0.6 

29.65 28.95 . . 

23.00 ., . 

4.4 . . 

1.96 . . 

1 324 1 324 1 324 



0 quarto elemento que consideraremos na caracterizac;:ao de um Plano 
Energetico Nacional (pesquisa e definic;:ao dos meios a utilizar para a sua rea
lizac;:ao) e de um ponto de vista <<te6rico» o que apresenta menos dificuldades, 
visto que apela as tecnicas de calculo econ6mico mais conhecidas (pianos de 
investimentos, necessidades de financiamento, ( ... ). A realidade nao e, infe
lizmente, sempre assim tao simples, pois o arranque e a realizac;:ao dum PEN 
supoe (para alem dos elementos monetarizaveis) uma coordenac;:ao aceitavel 
entre os diferentes agentes econ6micos (publicos e privados) e uma aceitac;:ao 
social (ou pelo menos uma nao rejeic;:ao). Os problemas de coordenac;:ao nao 
dependem apenas da boa organizac;:ao do Estado, pois as suas resoluc;:oes im
plicam tambem que se distinga entre diferentes interesses e que se ponha ter
mo a numerosos privilegios e hcibitos. A aceitac;:ao social (ou a nao rejeic;:ao) 
esta muito ligada ao obstaculo que representa a durac;:ao dos prazos necessa
rios a realizac;:ao das polfticas energeticas. Estas podem por vezes ser mal com
preendidas por uma opiniao publica agarrada aos resultados imediatos e pou
co disposta a sacrificar os seus habitos em nome de um futuro longfquo e ne
buloso. 0 risco de rejeic;:ao social, nas democracias onde hci a sanc;:ao do vo
to, pode levar as autoridades polfticas a situar a sua acc;:ao a curto prazo, o 
que, no domfnio energetico, se traduz em nao decisao ou em transferencia do 
poder de decisao para esferas muito mais opacas, geradoras de <<factos 
consumados». 

Conclusao 

Nao queremos concluir sem fazer um alerta sobre os limites do planea
mento energetico, cuja hist6ria esta cheia de reveses agudos e de grandes 
erros de previsao. Tivemos, por exemplo, a oportunidade de fazer uma analise 
do Planeamento Energetico em ltalia, desde 1975, onde quatro pianos energe
ticos foram elaborados, apresentados e aprovados pelo Parlamento Italiano 
(PEN 1975, PEN 1977, PEN 1980 e PEN 1981). 

Os numeros que a seguir se referem dispensam qualquer comentario. 

Previsoes sobre o consumo de energia primaria em Mtep, em ltalia 

1980 1985 1990 

PEN (1975). 
Hip6tese alta -185,8 Mtep. Hip6tese alta - 262,7 Mtep. 
Hip6tese baixa-174,8 Mtep. Hip6tese baixa -219,8 Mtep. 

Hip6tese alta -215,2 Mtep. 

PEN (1977). 167 Mtep. Hip6tese med[a -206 Mtep. 

Hip6tese minima -197.4 Mtep. 

PEN (1980). 175 Mtep. 
Hip6tese alta -220 Mtep. 

Hip6tese baixa - 200 Mlep. 

PEN (1981). 165 Mtep. 185 Mtep. 

Previsao para 1982 (ENEA). 147 Mtep. 163 Mtep. 

Realidade: 1980 - 149,2 Mtep; 1981 - 146,9 Mtep. 
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Estes erros consideraveis de previsoes mereceriam uma longa analise que 
provaria, nomeadamente, que o problema maior e do da coerencia do Plano 
Energetico com a realidade econ6mica, tecnica e s6cio-polftica do pafs (1 5). 

A ltalia nao tem certamente a exclusividade dos erros de previsao e dos 
pianos el)ergeticos nao realizados, mas fornece-nos, no entanto, um exemplo 
do que nao se deve fazer e da distancia que e preciso saber manter diante 
dos resultados obtidos a partir de instrumentos mais ou menos sofisticados, 
mas que, como diz o ditado, «deram o que tinham e a mais nao sao obriga
dos.» Este exemplo mostra tambem que a actividade de planeamento da ener
gia deve ser dinamica e permanente e que estara sempre sujeita ao dilema 
tao bem definido por Paul Valery: «tudo o que e simples e falso, tudo o que 
ja nao o e, e inutil». 

(15) Cf. Henri Baguenier, Analyse Critique du Plan Energetique National ltalien, relat6rio pa
ra o Parlamento Italiano, Rom a, Dezembro de 1982. Segundo este relat6rio, esta constante no er
ro foi devido, entre outros, aos seguintes factores: 

- uma metodologia da avaliac;:ao das necessidades completamente inadaptada nos 
primeiros PEN (1975 e 1977} e mal utilizada (ou os resultados mal interpretados) 
nos PEN (1980 e 1981); 

- um conjunto de hip6teses inexactas quer a nfvel do crescimento econ6mico (con
teudo e intensidade energetica) quer ao nfvel do potencial de economia de energia; 

- um nao recurso aos instrumentos econ6micos objectives na construc;:ao do siste
ma energetico de produc;:ao, que levaram, por exemplo, as previsoes «delirantes» 
sabre o nuclear (em 1975} e mais razoaveis, mas nao melhor justificadas, em 1977, 
1980 e 1981}; 

- o sistema energetico de produc;:ao correspondente a cada PEN foi sempre definido 
a partir de objectives estabelecidos a priori, cuja finalidade tecnica e viabilidade 
econ6mica nunca foram provadas em ltalia [c. f. o atraso de 56 meses na entrada 
em produc;:ao da (mica central nuclear de grande potencia em ltalia e ao seu mau 
funcionamento (taxa de disponibilidade em 2 anos, inferior a 50%)]. 
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