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公務人員出外公幹成效報告 

 

題目名稱：  出席“菁牛滙首屆粵港澳大灣區地理信息發

展高峰論壇” 

部門名稱：  地圖繪製暨地籍局 

編製公幹成效日期： 2018-09-06 

公幹類別：   考察   研討會 

公幹地點：   廣東省珠海市 

出發日期：   2018-08-10 

抵澳日期：   2018-08-10 
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公幹目的： 應 GIO 俱樂部(Geospatial Information Officer Club)的邀

請，出席該單位主辦，並由珠海國家高新技術產業開發區

共同指導組織，於廣東省珠海市舉辦的“菁牛滙首屆粵港

澳大灣區地理信息發展高峰論壇”，與廣東省國土資源廳

部門領導、院士、專家學者及行業先進們進行交流，了解

最新的地理信息產業發展現況，促進粵港澳大灣區地理信

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 8 月 10 日下午

2 時 15 分到達設於珠海市的研討會會議場地。 

“菁牛滙首屆粵港澳大灣區地理信息發展高峰論壇”以

“展望未來地理信息發展新趨勢”及“地理信息+”為主

題；大會邀請中國工程院王家耀院士發表報告《時空大數

據平台助力新型智慧城市》，報告中運用了科學數據、實際

應用案例及精準的分析，指出時空大數據為智慧城市的大

腦，依託地理時空大數據的研發與應用，進一步提升了智

慧城市對社會經濟及居住質量的正向關係，更好地推進人

類社會的可持續發展。大會亦特邀博士生導師、中國教育

部“長江學者獎勵計劃”講座教授、香港中文大學太空與地

球信息科學研究所副所長黃波教授發表特邀報告《大數據

時代的空間信息技術：機遇、挑戰與應對》，闡述了大數據

時代下，空間信息的處理和分析的重要與意義，空間信息

產業化進程不斷加速，有助智慧城市發展。 

應主辦方邀請，本局張紹基局長亦於高峰論壇上發表了題

目為“地理資訊系統在澳門智慧城市的應用”之特邀報

告，向來自粵港澳大灣區的專家學者分享澳門應用地理資

訊系統的經驗，藉由匯總社會、人文、經濟、環境等不同

領域的空間數據，籌建地理資訊共享平台，為智慧城市的

發展創設基礎條件。 
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總結： 會議取得了預期成果，透過參與是次高峰論壇，有助本局

人員進一步瞭解粵港澳大灣區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； 

李永恆 / 高級技術員。 
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Relatório de “Resultados das deslocações ao exterior em 

missão oficial de serviço dos trabalhadores dos serviços 

públicos” 

 

 

Nome da acção: Participação no “1.
o
 Fórum do Jing Niuhui sobre o 

Desenvolvimento da Informação Geográfica da 

Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau” 

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: 

06 de Setembro de 2018 

Tipo de missão:  Visita de estudo   Seminário 

Local:  Cidade de Zhuhai da Província de Guangdong 

Data de partida: 10 de Agosto de 2018 

Data do regresso: 10 de Agosto de 2018 
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Objectivo da missão: A nossa Direcção de Serviços recebeu o convite da GIO Club 

(Geospatial Information Officer Club) para participar no “1.o 

Fórum do Jing Niuhui sobre o Desenvolvimento da 

Informação Geográfica da Grande Baía de Guangdong-Hong 

Kong-Macau” que é organizada pela mesma e orientada pela 

“Zona de Desenvolvimento Nacional da Indústria de 

Alta-Tecnologia de Zhuhai” e realizada na Cidade de Zhuhai 

da Província Guangdong. O Fórum conta com a presença de 

dirigentes do Departamento de Solos e Recursos da Província 

de Guangdong, catedráticos, peritos, académicos e 

representativos desta área que permite enriquecer 

conhecimentos e experiências profissionais que visam a 

promoção da cooperação e intercâmbio na área de Informação 

Geográfica da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau 

e conhecer a situação actual do desenvolvimento da indústria 

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 Zhuhai às 2 horas e 

15 minutos da tarde do dia 10 de Agosto de 2018. 

O “1.
o
 Fórum do Jing Niuhui sobre o Desenvolvimento da 

Informação Geográfica da Grande Baía de Guangdong-Hong 

Kong-Macau” tem como tema de “Olhando ao futuro das 

novas tendências no desenvolvimento de informação 

geográfica”e de “Informação Geográfica +”. Neste evento 

foi convidado o catedrático Wang Jiayao do Instituto de 

Engenharia de China para apresentar o relatório específico 

sobre “O apoio da plataforma de Spatio-temporal Data na 

Cidade inteligente” e a mesma foi apresentada com o apoio de 

dados científicos, casos práticos e de análises concretas para 

apontar que o Spatio-temporal Data servia-se como cérebro da 

cidade. Assim, com o apoio no desenvolvimento e aplicação 
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Spatio-temporal Data permite melhorar o relacionamento 

positivo entre cidades inteligentes com a economia, da 

sociedade e da qualidade de vida, a fim de promover o 

melhoramento e desenvolvimento sustentável da sociedade 

humana. Neste Fórum também foi convidado o orientador do 

curso de Doutoramento, Professor catedrático de “Chang 

Jiang Scholars Program” do Ministério de Educação e 

“Associate Director de Institute of Space and Earth 

Information Science (ISEIS) of The Chinese University of 

Hong Kong” Professor Huang Bo para apresentar o relatório 

específico sobre “Oportunidades, desafios e resposta à 

tecnologia de informação espacial na era de megadados” que 

relata sobre a era de megadados, importância e significado do 

processamento e análise de dados, aceleramento da indústria 

de informação espacial e o apoio no desenvolvimento da 

Cidade inteligente. 

A convite da comissão organizadora, o Director, Eng.
o
 

Cheong Sio Kei da nossa Direcção de Serviços, também foi 

convidado para apresentar o relatório específico sobre “A 

aplicação do sistema de informação geográfica na cidade 

inteligente de Macau” que visa a partilha experiências sobre o 

uso do sistema de informação geográfica de Macau com 

peritos e académicos da Grande Baía de Guangdong-Hong 

Kong-Macau. Neste relatório relata-se que o respectivo 

sistema é compilado com informações de sociedade, da 

humanidade, de economia, do ambiente e informações de 

diversas áreas que visa a criação de condições básicas para o 

desenvolvimento da Cidade Inteligente. 
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Resumo: 

 
A reunião alcançou o resultado esperado. A participação neste 

Fórum permite aprofundar e conhecer o desenvolvimento 

actualizado do sector de informação geográfica na Grande 

Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau 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; 

Lei Veng Hang, técnico superior 

 

 

 

 


