
        
 

  

 

 

 

公務人員公務人員公務人員公務人員出外公幹成效報告出外公幹成效報告出外公幹成效報告出外公幹成效報告 

 

題目名稱： 

 

出席出席出席出席““““第十一屆京港澳測繪地理資訊技術第十一屆京港澳測繪地理資訊技術第十一屆京港澳測繪地理資訊技術第十一屆京港澳測繪地理資訊技術

交流會交流會交流會交流會＂＂＂＂ 

 

部門名稱： 

 

地圖繪製暨地籍局地圖繪製暨地籍局地圖繪製暨地籍局地圖繪製暨地籍局 

編製公幹成效日期： 

 

2019 年年年年 6 月月月月 11 日日日日 

公幹類別： 考察   研討會研討會研討會研討會 

 

公幹地點： 

 

香港香港香港香港 

出發日期： 

 

2019 年年年年 5 月月月月 23 日日日日 

抵澳日期： 

 

2019 年年年年 5 月月月月 24 日日日日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

  

 

 

公幹目的： 由香港測量師學會、香港工程測量師學會、香港理工大學土地測

量及地理資訊學系共同主辦，並由北京測繪學會、澳門特別行政

區政府地圖繪製暨地籍局和香港專業教育學院建造工程系協辦的

“第十一屆京港澳測繪地理資訊技術交流會＂於 2019 年 5 月 22

日至 24 日在香港舉行。透過參加由京港澳三地每兩年一屆輪流舉

辦的技術交流會，與北京、香港測繪地理資訊領域的專家學者進

行互動交流，藉此瞭解各方在測繪地理資訊領域之科研成果、發

展趨勢及創新技術應用經驗。 

 

公幹主要活動內

容： 

 

本局代表團於 2019 年 5 月 23 日上午啟程前往香港，並於 8 時 45

分到達設於香港理工大學 Z 座的研討會會議場地。 

“第十一屆京港澳測繪地理資訊技術交流會＂於 5 月 23 日上午 9

時 30 分於香港理工大學 Z 座 2 樓演講廳開幕，香港測量師學會

土地測量組林力山主席、北京測繪學會楊伯鋼理事長及澳門特別

行政區政府地圖繪製暨地籍局羅少萍廳長分別致開幕辭，是次交

流會以“攜手智慧測繪 共創城市未來＂為主題，來自京港澳的

測繪地理資訊專家、學者及業界同行等一百多位代表參會。交流

會特邀香港特別行政區政府地政總署梁建華副署長發表關於“建

立香港智慧城市的數碼基礎設施＂之主題演講，分享香港在智慧

城市基礎建設過程中的工作成果與未來規劃藍圖；此外，交流會

安排了 22 篇論文報告，議題涵蓋：智慧城市與地理資訊研究發

展、人工智能與空間大數據分析、傾斜攝影測量技術與應用、室

內定位技術研究、衛星遙感城市形變監測等多個技術領域進行交

流。本局高級技術員鍾嘉良於論文報告環節中以“無人機測繪技

術於澳門之應用與展望＂為題發表報告，分享相關技術在澳門之

應用經驗與意見。 

次日主辦單位安排與會代表參觀香港展城館和香港理工大學土地

測量及地理資訊學系智慧城市與空間大數據分析實驗室，讓與會

代表更好地體驗香港特別行政區政府及高等院校如何結合測繪及

地理資訊技術的應用，推動香港地區的整體城市規劃佈局、土地

空間使用分析、三維數據共享運用等各方面的發展。 

本局代表團於 5 月 24 日下午啟程回澳。 

 



        
 

  

 

 

總結： 

 

會議取得了預期成果，透過參與是次交流會，讓本局人員進一步

瞭解北京、香港兩個先進城市在測繪及地理資訊技術行業的最新

動向、科研成果及智慧化發展的大趨勢，同時藉是次機會加強與

北京及香港相關同業的交流，分享本澳測繪及地理資訊技術應用

之實踐經驗，為本局進一步思考與規劃本澳在測繪及地理資訊的

建設與發展提供具參考價值的意見與方向。 

 

公幹人員姓名 

及其職級/職務： 

 

羅少萍 / 地圖繪製廳廳長； 

黃健謙 / 資料處理處處長； 

鍾嘉良 / 高級技術員； 

黃仕堅 / 高級技術員； 

雷佩瑩 / 地形測量員。 

 

 
 



        
 

  

 

 

Relatório de “Resultados das deslocações ao exterior em missão 

oficial de serviço dos trabalhadores dos serviços públicos” 

 

Nome da acção: 

 

Participação no 11.
o
 Intercâmbio sobre Tecnologia 

Topo-Cartográfica e Informações Geográficas entre 

Beijing, Hong Kong e 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: 

 

11/06/2019 

Tipo de missão:  Visita de estudo   Seminário 

 

Local:  

 

Hong Kong 

Data de partida: 

 

23/05/2019 

Data do regresso: 

 

24/05/2019 

 



        
 

  

 

 

 

Objectivo da missão: O “11.
o
 Intercâmbio sobre Tecnologia Topo-Cartográfica e 

Informações Geográficas entre Beijing, Hong Kong e Macau” 

(adiante designado por Intercâmbio) é organizado pelo “The Hong 

Kong Institute of Surveyors”, “The Hong Kong Institution of 

Engineering Surveyors” e pela Faculdade de Informações 

Geo-topo-cartográficas da “Hong Kong Polytechnic University” e 

co-organizado pela “Beijing Society of Surveying and Mapping”, 

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro da Região 

Administrativa Especial de Macau e pelo “Department of 

construction of the Institute of Vocational Education”.O Intercâmbio 

foi realizado em Hong Kong, entre o dia 22 a 24 de Maio do corrente 

ano e a mesma é realizada de forma alternada entre as três zonas 

(entre Beijing, Hong Kong e Macau) de dois em dois anos. Assim, 

através da participação no evento permite-nos ter um intercâmbio 

com peritos e académicos de informação geográfica, que permite 

conhecer o resultado científico da mesma entre as três regiões, a 

previsão de tendência de desenvolvimento da respectiva tecnologia e 

conhecer aplicação de tecnologia inovadora diversa. 

 

Conteúdo principal da 

missão oficial: 
A delegação da nossa Direcção de Serviços partiu-se a Hong Kong na 

parte da manhã do dia 23 de Maio de 2019 e chegou ao local do 

evento que se encontra no Bloco “Z” da “Hong Kong Polytechnic 

University” às 8 horas e 45 minutos. 

O “11.
o
 Intercâmbio sobre Tecnologia Topo-Cartográfica e 

Informações Geográficas entre Beijing, Hong Kong e Macau” foi 

inaugurado às 9 horas e 30 minutos na parte de manhã do dia 23 de 

Maio no auditório do 2.
o
 andar do Bloco “Z” da “Hong Kong 

Polytechnic University”. Na cerimónia de abertura os seguintes 

convidados fizeram discursos de abertura que são: o Sr. Lam Lik 

Shan, Presidente do “Land Surveying Division of the Hong Kong 

Institute of Surveyors”, o Sr. Yang Bogang, Presidente da “Beijing 

Society of Surveying and Mapping” e pela Sr.
a
 Law Sio Peng, Chefe 

do Departamento de Cartografia da Direcção dos Serviços de 

Cartografia e Cadastro. Este intercâmbio está subordinado ao tema 

“Levantamento topo-cartográfico inteligente em conjunto o que visa a 

construção da nossa futura cidade” e foram convidados peritos, 



        
 

  

 

 

académicos e colegas deste sector oriundos das três regiões, com total 

de 100 convidados para estarem em conjunto. Neste intercâmbio 

tinha convidado especialmente o Subdirector de “Lands Department” 

da Região Administrativa Especial de Hong Kong Sr. Leung Kin Wah 

para fazer um discurso com tema sobre a “Criação de infra-estruturas 

digitais para a cidade inteligente de Hong Kong” que visa a partilha 

de resultados e planos futuros na construção de infra-estruturas 

digitais para a cidade inteligente de Hong Kong. Além disso também 

foi organizado a partilha de 22 relatórios que visa intercâmbio de 

opiniões, com tema que abrange: estudo e desenvolvimento entre a 

cidade inteligente e a informação geográfica, a inteligência artificial e 

a análise de Big Data espacial, aplicação da técnica de “Oblique 

photography”, estudo da aplicação da técnica de posicionamento em 

recinto coberto, detecção remota via satélite para a monitorização de 

mudanças da cidade e entre outras tecnologias. A nossa Direcção de 

Serviços tinha apresentado um relatório com tema sobre a “Aplicação 

e a previsão futura sobre a aplicação da tecnologia de “drone” no 

levantamento topo-cartográfico em Macau” pelo Técnico superior 

Chong Ka Leong que visa a partilha de experiências e opiniões 

durante a aplicação da respectiva tecnologia em Macau. 

No dia seguinte, a entidade organizadora organizou uma visita à “City 

Gallery” e ao “Laboratory for Smart City and Spatial Big Data 

Analytics” da Faculdade de Informações Geo-topo-cartográficas da 

Hong Kong Polytechnic University para que os participantes possam 

conhecer melhor sobre como é que o Governo da Região 

Administrativa Especial de Hong Kong e as instituições do ensino 

superior acumulam a aplicação da tecnologia topo-cartográfica e 

informações geográficas que visa o promoção do planeamento 

urbanístico e disposição geral da zona de Hong Kong, na análise da 

utilização do terreno, partilha de informações tridimensionais e entre 

outros desenvolvimentos.  

Por fim, a nossa delegação regressou a Macau na parte da tarde do dia 

24 de Maio. 

 

 



        
 

  

 

 

Resumo: 

 
O intercâmbio alcançou o resultado esperado e através participação 

neste intercâmbio permite que os trabalhadores da DSCC possam 

aprofundar e conhecer as últimas tecnologias e tendência de 

desenvolvimento actualizado da tecnologia topo-cartográfica e 

informações geográficas que se encontram nessas duas cidades 

desenvolvidas que são Beijing e Hong Kong. Paralelamente foi 

aproveitado para intensificar o relacionamento entre os colegas do 

sector de Beijing e de Hong Kong a fim de partilhar experiências e 

resultados de Macau na respectiva área e por outro lado, estas 

experiências e referências valiosas obtidas serve de orientação para a 

construção e desenvolvimento de futuros planeamentos no âmbito 

topo-cartográfico e de informações geográficas da nossa Direcção de 

Serviços. 

  

 

Nome(s) e 

categoria(s) / cargo(s) 

do(s) trabalhador(es) 

que se deslocou 

/caram em missão 

oficial de serviço:   

Law Sio Peng/ Chefe do Departamento de Cartografia; 

Wong Kin Him/ Chefe da Divisão de Tratamento de Dados; 

Chong Ka Leong/ Técnico superior; 

Wong Si Kin/ Técnico superior; 

Loi Pui Ieng/ Topógrafa. 

 

 


