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1. Recursos Hidricos em Timor-Leste

As redes hidrográficas de Timor-Leste

 Temos rios permanentes e temporários;

 Duas ribeiras grandes: Lões e Lacló;

 Existem vários canais de águas superficiais. 
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Os recursos de águas em Timor-Leste

O mapa de águas 

subterneas de Timor-

Leste 

 As áreas de cores azuis 

claras aprensentam a 

existência da 

potêncialidade de 

recursos de aguas 

subteneas.
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Percipitacao

2017 2018

Ano Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2017 124.8 104.2 179.4 66 63.5 0 60.9 0 0 38.5 161.5 182.1

2018 33.11 81.21 249.66 272.79 330.26 272.89 172.77 82.04 49.26 29.43 1.91 15.81

 Precipitação Média Relativa em Dili, 2017 e 2018 

Fonte:  DNGRA, Estacao-EDTL, Dili



 Humidade Média Relativa em Dili, 2016 e 2017 



 Crescimento populacional (1.167.242 a 2015); necessidade contínua de trazer água e energia

para os mais desfavorecidos, torna necessário encontrar novas soluções. (Dili: 304.889 

individuos)



 Os efeitos da deterioração da qualidade da água em Dili são de grande alcance, 

impactando negativamente a saúde, o ambiente e a infraestrutura. 

De acordo com as Nações Unidas, as doenças transmitidas por água a nível mundial

causam a morte de mais de 1,5 milhões pessoas por ano. Estudos recentes demonstraram

que as doenças transmitidas pela água estão presentes em Timor Leste, resultando em

problemas respiratórios, diarreia e problemas de pele. 



Contemplando as captações 

superficiais, Estações de 

Tratamento de Água, 

reservatórios e os diversos 

furos, cuja água de consumo 

humano

. 

2. Agua e Sanemaneto :Zonas de Abastecimento de Díli



 Zonas de Abastecimento de Díli- Zona(6,7: esta avariada)

D/M/Year  

Coleecting 

Date

Hrs_Min

Colecting Time

East Timor Guidelines

Physics

pH 6.5-8.5

Temp. (ºC) NS

Cond. (μS/cm)
NS

TDS (mg/L) 1000

Sal

(‰) NS

Turbid. (NTU) 5

R.Cl2 (mg/L) 0.5

Hard (mg/L) 200

Chemical

Ca. Hard 

(mg/L) NS

Alkal (mg/L)

NH3-N (mg/L) 1.5 

NO3-N (mg/L) 10

NO2-N (mg/L) 1

Fe    (mg/L) 0.3

F - (mg/L) 1.5 

Mn    (mg/L) 0.5

SO42- (mg/L) 250

AS   (mg/L) 0.01

Microbiology

T.Coli  CFU 0

E.Coli CFU 0



• The Water Quality Data collected 3 parameters (Physical, Chemical e 

Microbiology), from 22 variables  such as a Year, PH, Temperature, 

conductivity, Hardness, Turbidity, NH3-N, NH2-N, T-Coli & E-Coli

• n =1290, ano = 2010-2019, 



Visualizasaun de Qualidade da Agua_SOM_ANN



3. Saneamento Basico

Lixeira da
comunidade no 
bairro.

Na estrada Delta 
2, não existe
lixeira comum.



3. Saneamento Basico
As imagens dos resíduos sólidos

no capital Dili:

As imagens dos resíduos sólidos 

deposição final Tibar



3. Saneamento Basico-economia das comunidades



3. Saneamento Basico-Infrastrutura: Esgoto Aberta



 alta de consciência e conscientização da comunidade 

em misturar água sólida com água residual

Há um aumento na frequência e intensidade das secas de inundações e, com 

habitações, zona comercial, derramamentos de poluição, mais pessoas não entendem 

as águas residuais e a contaminação das águas.



3. Saneamento Basico

1. Caicoli Drainage

2. Maloa Stream

3. The community using the stream to 

plant vegetables



 Wastewater Management in Timor Leste



Wastewater Treatment in Tibar: the general had applicate Aerobic and UnAerobic



O model de gestao agua residuiais: ETAR em Tibar

Parâmetros: BOD, COD, TSS e 

pH. Os outros parâmetros ainda 

não implementados devido ao 

conhecimento e recursos humanos 

limitados

DNSB : $25.000 EM  2015/2016



• Producao de Agua Residuais
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Saneamento Basico



• Impacto para Saude Publica

Infeccao Respiratoria, Problema de 

Pele e Diearea especificamenete

no municipio de

Manufahi and Ermera

The clear evidences such as based on WaterAid report has

mentioned that there are 70 children under the five die a year due

diarrhoea diseases caused by poor water and sanitation in Timor

Leste. On the other hand, 663.000 people in Timor Leste do not

have a decent toilet and 352.000 people in Timor Leste do not

have clean water (WaterAid TL; 2017).



Restrições e desafios eficazes

• Instalações eficientes de Gesta de águas residuais, 

tecnologia e gerenciamento sólido; 

• Impactos no meio ambiente e na saúde humana 

• Aplicação das leis / regulamentos existentes;

• Falta de capacidade e pesquisa humana; • programa de 

conscientização; 

• Colaboração de partes interessadas e participação pública;

• Coleta de dados e monitoramento / avaliação 

abastecimento Publico e Residuais; etc.



Restrições e desafios eficazes

• Reutilização de águas residuais para vegetação vegetal e 

lavagem de carros sem tratamento

• A maioria das comunidades não aluga caminhões de esgoto 

para absorver suas águas negras e apenas se infiltra nos solos 

subterrâneos, porque seus tanques sépticos projetados nos 

lados inferiores não são cimentados e a água negra é 

conectada diretamente aos solos.



Restrições e desafios eficazes
Capacitação:

• Formar recursos humanos especializados. 

• Educação, formação e capacitação.

• Definir e implementar um programa nacional

de capacitação para serviços de água (desde

técnico-profissional a universidade). 

• Publicar guias técnicos para serviços de 

água.

Modelo de governança dos serviços: 

• Propriedade dos serviços. 

• Estado central. 

• Gestão dos serviços:

• Gestão direta /administração ou indireta

• Definir regras claras para o modelo de 

governança.
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MUITO OBRIGADA



1. Discussão sobre a integracao de agua no 

curriculo da educação de Timor-Leste em 

Penang, Malaysia

2. Introdu ção os recursos de águas aos estudantes

secundárias

3. Introdução aos estudantes primarios sobre

a utilização de águas no horticultura nas

escolas

4. Introdução a 

integração

de água na

educação

currícular

em Timor-

Leste
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