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Motivação

A integração da economia circular (EC) nas ações e políticas climáticas está
limitando o avanço da União Européia para alcançar a neutralidade carbónica o
mais rápido possível. Os modelos climatico-energéticos tipo TIMES são
amplamente aplicados e detalham o uso de tecnologia e avanços tecnológicos
em seus caminhos de redução de Gases de Efeito Estufa. Como as práticas de CE
são técnicas, a CO2NSTRUCT considera o TIMES o modelo de proxy ideal para
mudar os modelos de mitigação climática de linear para circular.

Objetivos

Este projeto irá delinear uma estrutura de “mitigação climática circular” para
aumentar os modelos TIMES em um primeiro estágio, mas que pode servir
como uma referência para outros modelos de mitigação climática. O foco será
em seis materiais de construção com uso intensivo de carbono – aço, cimento,
tijolo, vidro, madeira e isolamento – para mapear seis cadeias de valor com
ciclos de feedback explícitos e efeitos de rebote quantificados, estratégias de
EC. As externalidades sociais e ambientais serão contabilizadas, incluindo
emissões de GEE e poluentes atmosféricos, uso de água, energia incorporada,
pobreza energética, emprego e desigualdades. Uma vez que essas e outras
medidas de EC sejam identificadas nas principais indústrias dos seis materiais,
ferramentas de EC como análises de ciclo de vida (LCA) e MFAs podem ser
acopladas ao modelo TIMES. O TIMES executará vários cenários de CE para
quantificar o papel da CE para a mitigação climática da UE+ no curto prazo e no
futuro, sempre garantindo a neutralidade carbónica. Os resultados serão
traduzidos em informações úteis e eficazes de apoio a políticas para a mitigação
sustentável do clima, minimizando os conflitos entre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (tanto na UE+ quanto no resto do mundo).
Embora a estrutura seja aplicada a todo o sistema de produção e consumo de
energia da UE+ (desagregado por país), o CO2NSTRUCT enfatizará dois estudos
de caso económicos ou clusters: (1) produção de energia renovável offshore e
(2) edifícios. CO2NSTRUCT antecipa que a estrutura pode ser usada globalmente
por modeladores de mitigação climática e formuladores de políticas. A
integração da CE na ação climática impulsionará a meta da CE de aumentar o
PIB da UE em 0,5% até 2030.
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