


Apresentação
Boa tarde  meus caros senhores. 
Hoje eu e o meu colega vamos 
apresentar os recursos hídricos 
de Timor 
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Recursos hídricos
 A água é um recurso extraordinariamente importante, 

não apenas por ser um componente essencial de todos 
os ecossistemas. A água é um recurso muito 
importante para nós porque sem ela nos não vivíamos. 
Graças a ela nós podemos beber, lavar a roupa 
,cozinhar, lavar a loiça, tomar o banho, lavar os dentes.

 Em Timor não há água canalizada.



Curiosidades de Timor
 O Timor Leste é o segundo país mais pobre do 

mundo.
 Conhecido no passado como Timor Português, foi uma 

colónia portuguesa até 1975, altura em que se tornou 
independente, tendo sido invadido pela Indonésia três 
dias depois.

 A capital é Díli 
 O clima é quente e húmido, com a temperatura média 

entre 19º e 30º. A estação de seca e entre Maio e 
Setembro e a época da chuva é entre Outubro e Abril.



Imagens de Timor



Ribeira Aileu
Aileu é um dos 13 distritos administrativos de Timor-
Leste, localizado a sul de Díli, a capital do país. Possui 
36.889 habitantes , uma área de 729 km² e uma 
densidade demográfica de 50,6 h/km². A sua capital é a 
cidade de Aileu.



Ribeira Lois
 A ribeira de lois é a segunda maior ribeira em Timor a 

seguir à  ribeira de Lacló. 
 Ao lado da ribeira de Lois à de Be-Bai, a de Morôbo e a 

da Lau-li.
 Lóis é uma ribeira de Timor-Leste que constitui a 

principal bacia hidrográfica do país.
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