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公幹目的： 應中國地理信息產業協會的邀請，出席該單位主辦，並由

自然資源部及海口市人民政府共同指導組織，於海南省海

口市舉辦的“2018中國地理信息產業大會”，與國家主管

部門領導、院士及地理信息產業的專家學者們進行交流，

了解最新的地理信息產業發展現況，促進地理信息技術的

經驗分享及交流合作。 

公幹主要活動內

容： 

本局代表團由張紹基局長率領，於 2018 年 7 月 25 日下午

5時到達設於海口市的研討會會議場地。 

“2018中國地理信息產業大會”於 2018年 7月 26日早上

9 時於海南國際會議展覽中心開幕，大會以“新時代、新

機遇、新發展”為主題；大會特邀第十二屆全國政協副主

席、國家電子政務專家委員會王欽敏主任發表特邀報告《從

“數字福建”到“數字中國”》，報告中闡述了“數字福建

”的意義，對統籌推進“數字中國”的建設，以及推進地

理信息產業的發展，都具有非常重要的指導作用。王主任

強調，“數字中國”的建設是以新時代中國現代化建設為

對象，以新一代數字技術和產業創新發展為引領，以信息

資源為核心的國家信息化建設系統工程，通過統籌推進數

字經濟、電子政務、智慧社會、數字生態、數字文化建設，

把我國建設為社會主義現代化強國。大會亦特邀中國科學

院、中國工程院李德仁院士發表特邀報告《從對地觀測到

對人觀測－社會地理計算實踐》，報告中運用了科學數據、

實際應用案例及精準的分析，闡述了從對地觀測到對人觀

測的研究成果，如何將地理學的計算用於研究及分析人類

的社會活動，展示運用地理空間信息能更好地推進人類社

會的可持續發展。 

大會舉辦了中國地理信息產業高端論壇及企業創新秀；中

國地理信息產業協會胥燕嬰常務副會長於高端論壇中發表

《2018中國地理信息產業報告》，總結了 2018年中國地理

信息產業的發展狀況，指出內地產業的發展環境不斷優

化，自主創新能力持續提升，國際市場的開拓亦取得良好

進展；企業創新秀則由通過遴選的 13家地理信息企業向與

會者介紹嶄新的地理信息技術及產品，讓與會者可瞭解內



 
 

  地 圖 繪 製 暨 地 籍 局  
 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
 

地地理信息產業的最新發展趨勢。 

大會於為期 2 天的會期內亦舉辦了地理信息技術與服務創

新、時空大數據服務城市治理、地理位置服務創新應用等

20個不同主題的分論壇，地理信息產業的專家學者們圍繞

不同主題發表了超過 150 場專題報告。大會同時發佈 2018

中國地理信息產業百強企業榜單，表彰 2018地理信息科技

進步獎及地理信息產業優秀工程，會議期間亦舉辦了地理

信息產業成果展，展示了內地地理信息產業的最新技術及

項目成果，為各級政府部門、產業單位、科研單位和高等

院校的專家學者們搭建了溝通平台，促進與會者的合作和

交流。 

總結： 會議取得了預期成果，透過參與是次研討會，有助本局人

員進一步瞭解內地地理信息產業的最新發展情況，同時藉

是次機會加強與內地及香港測繪及地理信息同業的聯繫，

為促進彼此間的合作和交流提供了支持。 

公幹人員姓名及

其職級/職務： 

張紹基 / 局長； 

黃健謙 / 資料處理處代處長。 
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Relatório de “Resultados das deslocações ao exterior em 

missão oficial de serviço dos trabalhadores dos serviços 

públicos” 

 

 

Nome da acção: Deslocação à Cidade de Haikou da Província de 

Hainão para participar na “Reunião da Indústria de 

Informação Geográfica da China 2018” 

Nome da entidade: Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 

Data da elaboração de 

resultados da das deslocações 

ao exterior em missão oficial 

de serviço: 

03 de Agosto de 2018 

Tipo de missão:  Visita de estudo   Seminário 

Local:   

Data de partida: 25 de Julho de 2018 

Data do regresso: 27 de Julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  地 圖 繪 製 暨 地 籍 局  
 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
 

Objectivo da missão: A nossa Direcção de Serviços recebeu o convite da “China 

Association for Geographic Information Society” para 

participar na “Reunião da Indústria de Informação Geográfica 

da China 2018”, organizada pela mesma e orientada e 

co-organizada pelo Ministério de Recursos Naturais e pelo 

Governo Popular da Cidade de Haikou. O evento foi realizado 

na Cidade de Haikou, da Província de Hainão, sendo 

convidados dirigentes de entidades competentes do País, 

professores catedráticos, peritos, académicos, tendo em vista 

promover o intercâmbio, conhecer a situação actualizada do 

desenvolvimento da indústria de informação geográfica, assim 

como a partilha de experiências, o intercâmbio e a cooperação 

da tecnologia de informação geográfica. 

 

Conteúdo principal 

da missão oficial: 
A nossa delegação, chefiada pelo Director Cheong Sio Kei, 

chegou ao local do evento na Cidade de Haikou às 5 horas da 

tarde do dia 25 de Julho de 2018. 

A “Reunião da Indústria de Informação Geográfica da China 

2018” foi inaugurada às nove horas de manhã do dia 26 de 

Julho de 2018 em “Hainan International Convention and 

Exhibition Center”, subordinada ao tema “Nova era, nova 

oportunidade e novo desenvolvimento”. Neste evento foi 

convidado o Vice-Presidente da 12.ª Conferência Consultiva 

Política do Povo Chinês, Coordenador da Comissão Nacional 

de Especialistas do Governo Electrónico, Wang Qinmin, para 

apresentar o relatório específico sobre “Do Fujian Digital à 

China Digital”. Neste relatório foi esclarecido o significado da 

importância de construção de “Fujian Digital” em relação à 

coordenação e do avanço da “China Digital” que tem um 

papel orientador muito importante para a promoção do 

desenvolvimento do sector de informação geográfica. O 

Coordenador Wang salienta que a construção da “China 

Digital” consiste na modernização de construção da China na 

nova era através da nova geração de tecnologia digital e pelo 

desenvolvimento e inovação do sector, utilizando os recursos e 
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informações como núcleo de construção do sistema de 

informações do País através da coordenação e do avanço para 

a promoção da economia digital, governo electrónico, 

sociedade inteligente, ecologia digital, construção cultural 

digital e da inovação. 

Neste encontro foi convidado especialmente o Professor 

Catedrático Li Deren do Instituto de Engenharia de China, da 

Academia de Ciências da China, para apresentar o relatório 

específico “De observação da terra até à observação de 

pessoas - Prática de cálculo sociogeográfico”, com o apoio de 

dados científicos, aplicação de casos práticos e de análises 

precisas a fim de explicar o resultado de estudo sobre 

observação da terra até à observação de pessoas e como é que 

nós podemos aplicar os cálculos geográficos no estudo e 

análise das actividades sociais humanas e demonstrar o uso de 

informações geo-espaciais a fim de melhor promover o 

desenvolvimento sustentável da sociedade humana. 

Neste evento também foi realizado o fórum de alto nível sobre 

a indústria de informação geográfica da China e a 

apresentação de inovação de empresas e durante a mesma a 

Vice-Presidente Permanente da “China Association for 

Geographic Information Society”, Xu Yanying, divulgou o 

“Relatório da indústria de informação geográfica da China 

2018” e fez o resumo sobre a situação de desenvolvimento do 

sector de informação geográfica da China no ano 2018 e 

apontou que o desenvolvimento deste sector na China está 

cada vez optimizada, a capacidade de própria inovação 

continua a ser melhorada e tem conseguido resultados 

positivos na conquista do mercado internacional. Neste evento 

também foi realizada a apresentação de inovação de empresas, 

onde 13 empresas seleccionadas de informações geográficas 

fizeram a apresentação de novas tecnologias e produtos a fim 

de dar conhecer aos participantes a tendência de 

desenvolvimento deste sector na China.  
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O evento tem a duração de dois dias e houve 20 reuniões com 

temas diferentes, designadamente a inovação em tecnologia e 

serviços de informação geográfica, ordenamento urbano e o 

serviço de megadados espácio-temporais, aplicação e 

inovação de serviços geográficos, entre outros. Durante o 

mesmo foram apresentados mais de 150 relatórios temáticos 

pelos peritos e académicos do sector. Neste evento também foi 

divulgada a listagem das 100 melhores empresas do sector de 

informação geográfica da China em 2018, o reconhecimento 

dos projectos excelentes e de avanços na tecnologia de 

informação geográfica. Durante o evento também foi realizada 

a exposição de resultados da indústria de informação 

geográfica onde foram apresentadas as últimas tecnologias e 

projectos de informação geográfica servindo como plataforma 

para entidades governamentais, entidades deste sector, peritos 

e académicos de unidade de investigação científica ou de 

instituições de ensino superior, promovendo o intercâmbio e a 

cooperação entre os participantes. 

 

Resumo: 

 
A reunião alcançou o resultado esperado. A participação desta 

reunião permite aprofundar o conhecimento dos trabalhadores 

da nossa Direcção de Serviços sobre os últimos 

desenvolvimentos do sector de informação geográfica da 

China e paralelamente consolidar os laços com os colegas do 

sector de informação geográfica e topo-cartografia na China e 

em Hong Kong, sendo também de grande utilidade na 

promoção da cooperação e intercâmbio entre os colegas do 

sector. 

 

Nome(s) e 

categoria(s) / 

cargo(s) do(s) 

trabalhador(es) que 

se deslocou/caram 

em missão oficial de 

serviço:  

Cheong Sio Kei, Director; 

Wong Kin Him, Chefe da Divisão de Tratamento de Dados, 

Substituto. 

 

 


