
 
 

公務人員出外公幹成效報告 

 

題目名稱：出席“第十屆土地學術研討會” 

部門名稱：地圖繪製暨地籍局 

編製公幹成效報告日期：2018 年 9 月 11 日 

公幹類別：研討會  

公幹地點：香港 

出發日期：2018 年 8 月 24 日 

抵澳日期：2018 年 8 月 26 日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
公幹目的： 由中國人民大學公共管理學院土地管理系、台灣政治大學地

政學系、香港測量師學會和澳門地圖繪製暨地籍局共同發起

的土地學術研討會，自 2000 年開始每兩年一屆輪流於中國內

地、台灣地區、香港和澳門舉行。2018 年之研討會由香港測

量師學會主辦，於 8 月 24 日至 28 日在香港舉行，會議主題

為與時俱進、善用土地，該研討會對促進土地學術研究、提

昇技術水平、加強理論與實踐的結合起著重要作用。 
公幹主要活動內

容： 
本局人員於8月24日下午，前往香港會議場地辦理註冊手續、

領取會議資料及了解會議細節。 
8月25日上午，香港房屋協會主席鄔滿海先生介紹香港公共房

屋的發展歷程及願景，其後香港立法會議員謝偉銓、中國人

民大學公共管理學院土地管理系副系主任張秀智副教授、浙

江工商大學中國土地與城市治理研究院院長及公共管理學院

副院長徐建春教授、台灣政治大學地政學系賴宗裕教授、浙

江工商大學中國土地與城市治理研究院周德教授、台灣政治

大學系主任林老生教授發表主題演講，分享了來自不同城市

於智慧城市、土地使用效益、社會變化與土地規劃及重整等

寶貴經驗，從主題演講中，本局積極汲取各領域的研究與實

踐經驗。 
按照會議議程的安排，本局張紹基局長就“地理訊息服務在智

慧城市之實踐”發表主題演講，向與會者介紹了澳門應用地理

資訊技術之情況，並分享了應用相關技術於智慧城市之實踐

與挑戰，在主題發表後的交流環節，得到了兩岸專家學者的

正面評價及積極發問。 
8 月 25 日下午出席了專題演講，當中涵括土地經濟、保育、

市區重整及國土空間利用之主題，瞭解到從珠三角到長三角

以至北京、河北、四川等各地之專家學者對城市的發展過程

中，如何進行土地再利用、空間利用質量評估，並在土地經

濟與相關法律體系等方面發表真知灼見。其後參與會議閉幕

式及交接儀式，本局將成為下一屆的主辦方。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 



 
 
 8 月 26 日按照會議議程，進行中環商業發展及市區重建項目

之實地考察，深入了解香港於市區重建上如何在發展經濟的

同時能兼顧市民參與、發展的公平性以及文物建築保育等各

方面的平衡。 
總結： 透過次參加是次研討會，有助本局人員進一步瞭解各地在土

地政策、地籍管理、土地規劃和利用等方面的經驗，並加強

與各地專家學者的聯繫和交流，為相關技術應用提供了創新

思考與借鏡經驗，對未來工作亦有所裨益。 
公幹人員姓名及

其職級/職務： 
張紹基 / 局長； 
詹慶心 / 地籍處處長； 
麥鈺冰 / 高級技術員。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Relatório de “Resultados das deslocações ao exterior em 

missão oficial de serviço dos trabalhadores dos serviços 

públicos” 

 

Nome da acção: Participação no “10.o Seminário Académico de Solos” 

 

Nome da entidade: Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 

 

Data da elaboração do relatório de resultados das deslocações ao exterior 

em missão oficial de serviço: 11 de Setembro de 2018 

 

Tipo de missão: Seminário 

 

Local de missão oficial de serviço: Hong Kong 

 

Data de ida: 24 de Agosto de 2018 

 

Data de regresso: 26 de Agosto de 2018 

 



 

Objectivo da 
missão: 

O “Seminário Académico de Solos” é uma iniciativa promovida 
pelo Departamento de Gestão de Solos da Faculdade de 
Administração Pública da Universidade Renmin da China, 
Departamento de Solos da Universidade Chengchi de Taiwan, 
The Hong Kong Institute of Surveyor e Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro (DSCC) da RAEM. Desde a 1.a edição 
realizada em 2000, o seminário realiza-se bienal e rotativamente 
no Interior da China, Taiwan, Hong Kong e Macau. O “10.o 
Seminário Académico de Solos” foi realizado em 24 a 28 de 
Agosto em Hong Kong, sendo subordinado ao tema “Promover 
conforme a actualidade e aproveitamento apropriado do solo”, o 
seminário desempenha um papel importante na promoção do 
estudo académico de solos, na elevação de nível técnico, assim 
como o reforço da articulação entre a teoria e a prática, o que 
produz um efeito importante. 

 
Conteúdo principal 
da missão oficial: 

Na parte da tarde de 24 de Agosto, vários trabalhadores da DSCC 
deslocaram-se ao local da realização do seminário para 
procederem as formalidades de inscrição, receberem as 
informações do programa, e tomarem conhecimento dos 
pormenores do seminário. 
Na manhã de 25 de Agosto, o presidente de Hong Kong Housing 
Society, Marco Wu, apresentou a introdução ao percurso de 
desenvolvimento e esperanças sobre a habitação pública de Hong 
Kong, em seguida o Deputado à Assembleia Legislativa de Hong 
Kong, Tse Wai Chuen, o subdirector do Departamento de Gestão 
de Solos da Faculdade de Gestão Pública da Universidade 
Renmin da China, Zhang Xiuzhi, o Director da Faculdade do 
Estudo e Planeamento de Solos e Urbanístico e subdirector da 
Faculdade de Administração Pública da Universidade de Gestão 
de Empresas de Zhejiang, Xu Jianchun, o professor do 
Departamento de Solos da Universidade Chengchi de Taiwan, 
Lai Zongyu, o professor da Faculdade do Estudo e Planeamento 
de Solos e Urbanístico da Universidade de Gestão de Empresas 
de Zhejiang, Zhou De, o Director do Departamento 



 
 
 
 

de Solos da Universidade Chengchi de Taiwan, Lin Laosheng, 
apresentaram os seus discursos, partilharam as experiências 
adquiridas nas diversas cidades sobre a construção da cidade 
inteligente, a eficácia de aproveitamento do solo, mudanças da 
sociedade e plano e reordenamento de solo, e nestes conteúdos a 
DSCC conseguiu de forma activa tomar o conhecimento dos 
estudos e experiências de diversos âmbitos. 
Conforme o programado do seminário, o Director da DSCC 
apresentou o discurso subordinado ao tema “A prática do serviço 
de informações geográficas na cidade inteligente”, introduzindo 
aos participantes sobre a situação da aplicação da técnica de 
informação geográfica em Macau, bem como partilhou a prática e 
os desafios da aplicação das respectivas técnicas na cidade 
inteligente, após a apresentação do discurso na fase de colóquio 
os especialistas dos dois lados do Estreito apresentaram uma 
avaliação positiva e levantaram as questões de forma activa. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Na parte da tarde de 25 de Agosto, a delegação da DSCC 
participou na palestra que abrange discursos temáticos sobre a 
economia, a conservação, o reordenamento urbano e a utilização 
dos espaços e terrenos do Estado, tomando o conhecimento das 
experiências adquiridas pelos especialistas do Delta do Rio das 
Pérolas, Delta do Rio Yangtze, Pequim, Hebei, Sichuan, entre 
outras regiões, sobre a forma como pode realizar o 
reaproveitamento do solo, a avaliação da qualidade do 
aproveitamento espacial a par do desenvolvimento bem como 
apresentaram opiniões sobre a economia do solo, o respectivo 
enquadramento jurídico, entre outros aspectos. Em seguida, a 
delegação da DSCC participou à cerimónia de encerramento do 
evento e a cerimónia da transferência, sendo a DSCC a 
organizadora da próxima edição do seminário. 
 

 



 
 
 Conforme o programado do evento, em 26 de Agosto, foi 

realizada a visita in loco do projecto de desenvolvimento 
comercial e a reconstrução urbana de Central de Hong Kong, 
aprofundando o conhecimento sobre o decurso da reconstrução 
urbana de Hong Kong, sobre a forma de ter um equilíbrio entre o 
desenvolvimento económico a par da participação dos cidadãos, 
a imparcialidade no desenvolvimento, a protecção das 
construções culturais, entre outros aspectos. 

Resumo: Com a participação do presente seminário, os trabalhadores da 
DSCC puderam aprofundar conhecimento e mais experiências 
sobre as políticas referentes à estratégia do solo, a gestão 
cadastral, o plano e aproveitamento do solo, bem como reforçar a 
ligação e o intercâmbio com os especialistas de diferentes locais, 
o que poderá atribuir conceitos inovadores e adquirir mais 
experiências na aplicação das respectivas técnicas, o que 
contribuirá vantagens para os futuros trabalhos. 

Nomes e 
categorias/cargos 
dos trabalhadores 
que deslocaram em 
missão oficial de 
serviço: 

Director, Cheong Sio Kei; 
Chefe da Divisão de Cadastro, Chim Heng Sam; 
Técnica Superior, Mak Iok Peng. 

 

 

 

 


