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公務人員出外公幹成效報告 

 

題目名稱：  出席“2019中國地理信息產業大會” 

部門名稱：  地圖繪製暨地籍局 

編製公幹成效日期： 2019-08-09 

公幹類別：   考察   研討會 

公幹地點：   廣東省珠海市 

出發日期：   2019-07-25 

抵澳日期：   2019-07-26 
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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

自然資源部及廣東省人民政府共同指導組織，於廣東省珠

海市舉辦的“2019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： 

本局代表團由羅少萍廳長率領，於 2019 年 7 月 25 日上午

8時 30分到達設於珠海市的研討會會議場地。 

“2019中國地理信息產業大會”於 2019年 7月 25日早上

9 時於珠海國際會展中心開幕，大會以“促進高質量發展 

譜寫產業新篇章”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

《提高數據資源開發利用水平，推動數字中國建設再上新

台階》，報告中闡述了國家善用數據資源的重要性，提出

“互聯網+政務服務”的數據應用需不斷優化，經濟發展規

模及產業效益才會不斷進步。王主任強調，深化國家數據

資源的有效利用，發掘多元化數據資源，應用大數據分析

及智慧化技術，持續推動數據加值及服務創新，並建立數

據應用法規及安全的管理機制，實現數字經濟模式，才能

有效提高國家治理水平及產業蓬勃發展。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《5G/6G 時

代的地理信息產業》，報告中介紹了移動通訊發展、地理空

間信息處理的智能化及自動化處理技術，闡述了國家發展

5G/6G 的目標，以實時及精准地應用於地理空間分析、可

視化測量及輔助空間智能決策的服務上，並展示運用移動

通訊設備及地理空間信息技術能更好地推進科研發展及行

業應用的水平。 

大會舉辦了中國地理信息產業高端論壇，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《2019中國地

理信息產業發展報告》，總結了 2019 年中國地理信息產業

的發展狀況，指出內地產業的規模不斷升級，地理信息產

業產值持續增長，已進入高質量發展轉型階段，未來國家

需加快推動資源開放共享，在物聯網、人工智能、大數據

等新技術上不斷進步；應主辦方邀請，本局羅少萍廳長亦
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於高端論壇上發表了題目為《多樣化地理資訊服務支持澳

門智慧城市發展》之特邀報告，向來自全國各地的專家學

者介紹澳門測繪及地理資訊技術的發展，分享本澳推動智

慧城市發展的應用案例、未來方向及挑戰，以及地理資訊

的共享願景，藉此促進與內地測繪及地理信息同業的交流

與合作。 

大會於為期 2 天的會期內亦舉辦了自然資源信息化建設與

數據治理、BIM 融合‧大數據可視化‧高質量發展－GIS

新技術賦能高質量發展、時空大數據服務數字中國等 17

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 100 場專題報告。大會同時發佈 2019

中國地理信息產業百強企業、最具活力中小企業及高成長

企業榜單，表彰 2019地理信息科技進步獎及地理信息產業

優秀工程，會議期間亦舉辦了中國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，為與會

的各級政府部門、產業單位和高等院校的專家學者們搭建

了交流合作的溝通平台。 

總結： 會議取得了預期成果，本局人員透過參加是次研討會，有

助瞭解內地地理信息產業的發展現況，進一步認識嶄新的

測繪技術及行業應用，同時藉是次機會分享本澳在相關領

域的經驗與成果，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： 

羅少萍 / 廳長； 

黃健謙 / 資料處理處處長； 

徐永熙 / 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 à “Reunião da Indústria de  

Informação Geográfica da China 2019” 

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: 

09 de Agosto de 2019 

Tipo de missão:  Visita de estudo   Seminário 

Local:  Cidade Zhuhai da Província de Guangdong 

Data de partida: 25 de Julho de 2019 

Data do regresso: 26 de Julho de 2019 
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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 2019”, organizada pela mesma e orientada e 

co-organizada pelo Ministério de Recursos Naturais e pelo 

Governo Popular da Província de Guangdong. O evento foi 

realizado na Cidade Zhuhai da Província de Guangdong, 

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 pela Chefe do Departamento Law 

Sio Peng, chegou ao local do evento na Cidade de Zhuhai às 

8:30 horas de manhã do dia 25 de Julho de 2019. 

 

A “Reunião da Indústria de Informação Geográfica da China 

2019” foi inaugurada às nove horas de manhã do dia 25 de 

Julho de 2019 em “Zhuhai International Convention and 

Exhibition Center”, subordinada ao tema “Promover o alto 

nível de desenvolvimento na abertura do novo capitulo do 

sector”. 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 “Elevar o nível de desenvolvimento e 

utilização dos recursos de dados, promover a construção da 

vertente digital na China para uma nova fase”. Neste relatório 

foi esclarecido a importância da utilização apropriada dos 

recursos de dados do Estado, bem como referiu os dados 

utilizados na “Internet+serviço da administração necessita de 

melhorar em permanente o desenvolvimento dos dados, a 
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economia, e a eficácia do sector, o Coordenador Wang frisou 

aprofundar a utilização eficaz dos recursos de dados, procurar 

diferentes recursos de dados diversificados, aplicar a análise 

por mega dados e técnicas inteligentes, continua a promover a 

valorização dos dados e criar novos serviços, criar 

regulamentos sobre a aplicação dos dados e o mecanismo da 

gestão de segurança, por em prática o modelo de economia 

digital, tudo isto é que prevalece para elevar o nível de 

administração do Estado e o desenvolvimento do sector. 

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 “O sector de informação geográfica da era de 

5G/6G”, no relatório apresentou o desenvolvimento da 

comunicação portátil, o tratamento inteligente das 

informações do geográfica espacial e da sua técnica de auto 

tratamento, explicar os objectivos de desenvolvimento de 

5G/6G do Estado, em tempo real e correcto proceder a análise 

no geográfica espacial, proceder o levantamento topográfico e 

o apoio das decisões estratégicas inteligente na vertente do 

espaço, bem como mostrou na prática a utilização dos 

equipamentos de comunicação portátil e técnica de 

informação geográfica para melhorar o desenvolvimento 

tecnológico e o nível de aplicação do sector. 

Neste evento também foi realizado o fórum de alto nível sobre 

a indústria de informação geográfica da China, e durante a 

mesma a Vice-Presidente Permanente da “China Association 

for Geographic Information Society”, Xu Yanying, divulgou o 

“Relatório do desenvolvimento da indústria de informação 

geográfica da China 2019” e fez o resumo sobre a situação de 

desenvolvimento do sector de informação geográfica da China 

no ano 2019 e apontou que o desenvolvimento deste sector na 

China está cada vez optimizada, a capacidade de própria 

inovação continua a ser melhorada e já entrou à nova fase de 
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desenvolvimento no nível alto, no futuro o Estado necessita de 

acelerar na promoção da partilha de recursos, em articulação 

com as novas tecnologias com as redes de internet de compra, 

inteligência artificial, e mega dados. 

Conforme o convidado pela organizadora, a Chefe do 

Departamento da nossa Direcção de serviços Law Sio Peng, 

apresentou no fórum de alto nível o relatório “serviço 

diversificado da informação geográfica para o apoio do 

desenvolvimento da cidade inteligente de Macau”, apresentar 

com os peritos de diferentes lugares do mundo o 

desenvolvimento da tecnologia de informação geográfica e 

cartografia de Macau, partilhar os casos aplicados, os desafios, 

os futuros objectivos e esperanças na partilha de informações 

em Macau, assim promover o intercâmbio e cooperação com o 

sector cartográfico e informação geográfica do sector no 

Interior da China. 

O evento tem a duração de dois dias e houve 17 reuniões com 

temas diferentes, designadamente a construção da informação 

do recurso natural e o ordenamento dos dados, articulação de 

BIM, mega dados visuais, desenvolvimento de alto nível - 

desenvolvimento de alto nível da nova tecnologia de GIS, 

serviço digital de mega dados do Interior da China; Durante o 

mesmo foram apresentados mais de 100 relatórios temáticos 

pelos peritos e académicos do sector. Neste evento também foi 

divulgada a listagem das 100 melhores empresas do sector, 

pequenas empresas com mais vitalidade, e empresas com 

desenvolvimento rápido de informação geográfica da China 

em 2019, o reconhecimento dos projectos excelentes e de 

avanços na tecnologia de informação geográfica da China. 

Neste evento realizou ainda a exposição dos resultados do 

mesmo sector, mostrando as novas tecnologias e projectos do 

sector no Interior da China servindo como plataforma para 

entidades governamentais, entidades deste sector, peritos e 

académicos de instituições de ensino superior. 
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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 conhecer as novas tecnologias cartográficas e a sua 

aplicação no sector, paralelamente partilhar os resultados e 

experiências obtidas por Macau, paralelamente promover a 

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:  

Chefe do Departamento, Law Sio Peng; 

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

Técnico superior, Choi Weng Hei.  

 

 

 

 


