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Projeto D-NOSES incentiva a população a registar possíveis odores  
no Rio Tinto 
Colocação de painéis nos passadiços do Rio Tinto, nos municípios do Porto e Gondomar 
 
 
No Âmbito do Projeto D-Noses foram instalados painéis informativos junto dos passadiços do 
rio Tinto, nos municípios do Porto e Gondomar. Nos dias 26 e 27 de maio no passadiço do 
Parque Oriental do Porto e no dia 1 de junho na zona do passadiço de Gondomar, entre o 
Parque Urbano de Rio Tinto e o Parque Oriental do Porto. Já em 2019 foram colocados os 
mesmos painéis no Trilho Ecológico da LIPOR. 
 
O objetivo da colocação destes painéis é incentivar uma participação ativa da população 
destes municípios no mapeamento e medição do problema de odores, utilizando a aplicação 
com a denominação “odourcollect”, disponível em www.lipor.pt ou na PlayStore e Applestore 
(versão para ios). 
 
 
Este é mais um passo da LIPOR, dos seus Municípios Associados e dos Cidadãos em prol da 
proteção do Rito Tinto e de um ambiente melhor. 
 
 
 
Para mais informações contactar: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 229 770 100 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 
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Portal LIPOR: www.lipor.pt 
 

 
 
Sobre a LIPOR 
 
A LIPOR é a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 

produzidos pelos Municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa 

de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

 

A LIPOR trata anualmente cerca de 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por 1 

milhão de habitantes. Sustentada nos modernos conceitos de gestão de RU, a LIPOR 

desenvolveu uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confinamento dos RU, 

baseada em três componentes principais: Valorização Multimaterial, Valorização Orgânica e 

Valorização Energética, complementadas por um Aterro Sanitário para receção dos rejeitados 

e de resíduos previamente preparados.  

 

Ao assumir de forma clara que a gestão de resíduos é realizada na ótica do recurso, a LIPOR 

firma todos os esforços na sua valorização mais adequada, abordagem esta que tem por base 

a projeção de um modelo circular de negócios, e é sustentada por projetos demostrativos das 

práticas circulares de suporte. A atuação da Organização permite consolidar um 

posicionamento que se preconiza pela criação de valor no ciclo produtivo, caracterizado pela 

reintrodução do “resíduo” como “recurso” na cadeia de valor. 

A nível nacional, a LIPOR pretende ser impulsionadora da temática da Economia Circular, 
através da partilha de novas estratégias e procura de soluções mais eficazes. 
 
Para mais informações: https://www.lipor.pt/pt/ 
 
 
Sobre o Projeto D-Noses 
 
O Projeto D-Noses (Distributed network for odour sensing, empowerment, and sustainability) 
é financiado pela UE, foi lançado nos dias 25 e 26 de abril de 2018, no campus da University 
College London. O consórcio do projeto, coordenado pela Fundação Ibercivis (Espanha), é uma 
parceria de nível mundial composta por 15 parceiros que combina especialistas em Pesquisa 
e Inovação Responsável (RRI), Ciência Cidadã e Co-criação, Associações Internacionais, 
cientistas de odores, Universidades e PMEs, Administração Local e Órgãos Públicos de 9 
países. 
 
A poluição por odores é a segunda razão para as queixas dos cidadãos em toda a Europa. A 
exposição frequente ao odor está associada a dores de cabeça, stress e problemas 
respiratórios. O incómodo do odor é um indicador de problemas ambientais maiores, como 
por exemplo, a poluição da água. 
 
O Projeto D-Noses pretende criar ferramentas para resolver o problema dos odores a uma 
escala global, tendo como ponto de partida casos de estudo locais, coordenados em 10 países. 
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Este caso de estudo (D-Noses/Rio Tinto) pretende envolver os cidadãos para se tornarem uma 
força motriz que conduza à mudança, através da utilização de uma aplicação para registar e 
medir o problema dos “maus odores”. Com base na informação recolhida será possível 
identificar as intervenções necessárias para recuperar o rio Tinto, e em conjunto com partes 
interessadas encontrar soluções sustentáveis. 
 
Para mais informações: https://dnoses.eu/ 
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D-NOSES Project encourages population to register possible odours 
in rio Tinto (Tinto river) 

Placement of panels on the rio Tinto walkways, in Porto and Gondomar municipalities 

As part of the D-Noses Project, information panels were installed next to rio Tinto walkways, 
in Porto and Gondomar municipalities. On the 26th and 27th May, at the footbridge of Porto 
Oriental Park, and on the 1st June in Gondomar footbridge area, between rio Tinto Urban Park 
and Porto Oriental Park. In 2019, the same panels were placed at LIPOR Ecological Trail. 

The purpose of placing these panels is to encourage an active participation of the population 
of these municipalities in the mapping and measurement of the odour problem, using the 
application with the name “odourcollect”, available at www.lipor.pt or at PlayStore and 
Applestore (ios version). 

This is another step by LIPOR, its Associated Municipalities and Citizens for rio Tinto protection 
and a better environment. 

For more information contact: 
Sónia Pereira | sonia.pereira@lipor.pt | 229 770 100 
Fátima Nogueira | fatima.nogueira@lipor.pt | 910 738 139 
LIPOR Website: www.lipor.pt/en 
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About LIPOR 

LIPOR is the entity responsible for the management, recovery and treatment of urban waste 
produced by its associated Municipalities: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, 
Póvoa de Varzim, Valongo and Vila do Conde. 

LIPOR annually treats about 500 thousand tons of urban waste produced by 1 million 
inhabitants. Based on modern UW management concepts, LIPOR has developed an integrated 
strategy for the valuation, treatment and containment of the UW, based on three main 
components: Multimaterial Recovery, Organic Recovery and Energy Recovery, complemented 
by a Landfill for the reception of the rejected and previously prepared waste. 

By clearly assuming that waste management is carried out from the perspective of the 
resource, LIPOR signs all efforts in its most appropriate valuation, an approach that is based 
on the projection of a circular business model, and is supported by demonstration projects of  
circular support practices. The Organization's performance allows it to consolidate a position 
that is advocated for the creation of value in the production cycle, characterized by the 
reintroduction of “waste” as a “resource” in the value chain. At the national level, LIPOR 
intends to promote the Circular Economy theme, through the sharing of new strategies and 
the search for more effective solutions. 

More information: https://www.lipor.pt/en/ 

 

About the D-Noses Project 

D-Noses Project (Distributed network for odour sensing, empowerment, and sustainability) is 
funded by the EU, launched on 25th and 26th April 2018, at London University College campus. 
The project consortium, coordinated by the Ibercivis Foundation (Spain), is a world-class 
partnership composed by 15 partners that combines specialists in Research and Responsible 
Innovation (RRI), Citizen Science and Co-creation, International Associations, odour scientists, 
Universities and SMEs, Local Administration and Public Bodies from 9 countries. 

Smell pollution is the second reason for complaints from citizens across Europe. Frequent 
exposure to odour is associated to headaches, stress and breathing problems. The annoyance 
of odour is an indicator of major environmental problems, such as water pollution. 

The D-Noses Project intends to create tools to solve the problem of odours on a global scale, 
starting with local study cases, coordinated in 10 countries. 

This case study (D-Noses / rio Tinto) aims to involve citizens to become a driving force that 
leads to change, using an application to record and measure the problem of “bad odours”. 
Based on the information collected, it will be possible to identify the interventions necessary 
to recover rio Tinto, and together with interested parties, to find sustainable solutions. 
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More information: https://dnoses.eu/ 
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