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Motivação 

A visão do FrontSH1P é demonstrar como modelos inovadores de
(bio)economia circular podem atuar como catalisadores para o crescimento
socio-económico, também em resposta à atual crise pandémica, sem
promver qualquer exclusão, em simultâneo com o fornecimento de
respostas às questões ambientais urgentes na região de Łódzkie. Tal será
alcançado através da implantação de quatro Soluções Circulares Sistémicas
(CSSs) altamente replicáveis, modulares e escaláveis para a regeneração
territorial, com o envolvimento das múltiplas partes interessadas, colocando
as necessidades dos cidadãos no centro do desenvolvimento.
A visão será garantir um efeito duradouro dessa transição, através da
construção de um Cluster Circular Regional permanente, aplicando o
Modelo de Governança Circular com o envolvimento de autoridades
públicas locais e nacionais, para garantir o seu planeamento e
implementação a longo prazo na Região de Łódzkie e a sua replicação em
toda a Europa, alavancando a aprendizagem mútua com quatro regiões na
Itália, Grécia, Portugal e Holanda, que atuarão como provedores de
conhecimento e como replicadores.

Objetivos e Desenvolvimento do Projeto

O objetivo geral do FRONTSH1P é garantir a transição justa e verde da
região poloca de Łódzkie, para a descarbonização e regeneração territorial
através da demonstração em TRL7 de quatro soluções circulares sistémicas
na região de Łódzkie, interconectadas e enfrentando os
desafios/oportunidades regionais identificados.
O CSS1 centra-se na valorização dos resíduos de embalagens de madeira
através da remodelação, reutilização, reciclagem, recuperação de energia e
valorização de materiais, criando assim uma nova cadeia de valor. O CSS2
visa transformar resíduos alimentares, agrícolas e municipais em
bioprodutos circulares (bio-lubrificantes biodegradáveis, bioplásticos
compostáveis, bio-óleos, ração animal, lignina, composto e biometano). O
CSS3 demonstrará um ciclo fechado de água com o objetivo de reutilizar as
águas residuais mais de uma vez e limpá-las antes de devolvê-las ao meio
ambiente, ao mesmo tempo em que extrai nutrientes e produz
bioestimulantes das águas residuais. O CSS4 promoverá e aplicará uma
abordagem circular aos resíduos plásticos para produzir materiais isolantes
sustentáveis, aumentando a eficiência energética a custos acessíveis e
descarbonizando os processos de formação de espuma utilizando CO2
neutro em vez de agentes de expansão de base fóssil.
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