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月份 
Mês

活動
Actividades

1月
Janeiro

邀請四川省、廣東省中山市旅遊局及深圳市文體旅遊局參加葡萄牙里斯本旅遊博覽會。
Foi convidado a Administração da Cultura, Desporto e Turismo de Shenzhen para participar na Bolsa de Turismo de 
Lisboa.

3月
Março

聯同中山市旅遊局及珠海市文體旅遊局前往馬來西亞、泰國及新加坡聯合舉辦旅遊產品推介會。
Em conjunto com a Administração do Turismo de Zhongshan e a Administração da Cultura, Desporto e Turismo de 
Zhuhai realizaram uma promoção dos produtos turísticos em Malásia, Tailândia e Singapura.

4月-5月
Abril-Maio

在台北舉行的「台北兩岸觀光博覽會」設置中珠澳三地聯合展區。
Zhongshan, Zhuhai e Macau instalaram em conjunto stand promocional na “Exposição do Turismo Taiwan”, em 
Taipei.

6月
Junho

在「香港國際旅遊展」設粵港澳聯合展台。
Guangdong, Hong Kong e Macau instalaram em conjunt stand promocional na “Feira Internacional de Turismo em 
Hong Kong”.   

6月-7月
Junho-Julho

與香港旅遊發展局及廣東省旅遊局前往英國倫敦及法國巴黎舉辦聯合路演。
Em conjunto com o Hong Kong Tourism Board e a Administração do Turismo de Guangdong realizaram um Road 
Show em Londres e em Paris. 

9月
Setembro

在澳門舉行的「第三屆世界遺產旅遊博覽會」設置粵港澳聯合展台。
Foi realizada em Macau o “3º Expo Internacional do Património Mundial” em conjunto com a Administração do 
Turismo de Guangdong e o Hong Kong Tourism Board.

9月
Setembro

在日本東京舉行的「世界旅行博覽會」設置粵港澳聯合展台。
Durante na Exposição Internacional do Turismo em Japão foi instalado stand em conjunto com a Administração do 
Turismo de Guangdong e o Hong Kong Tourism Board.

9月
Setembro

在廣東省舉行的「廣東國際旅遊文化節」設置粵港澳聯合展台。
Durante no Festival Internacional de Cultura e Turismo de Guangdong foi instalado stand em conjunto com a 
Administração do Turismo de Guangdong e o Hong Kong Tourism Board.

9月-10月
Setembro-
Outubro

在越南胡志明市舉辦的「國際旅遊展」與深圳市文體旅遊局設置聯合展台。
Durante a realização do Expo Internacional de Turismo na cidade de Ho Chi Ming em Vietname, foi instalado stand 
em conjunto com a Administração do Turismo de Cultura e Desporto da cidade de Shenzhen.

12月
Dezembro

與中山市及珠海市旅遊局在武漢市聯合舉辦區域旅遊推介會，向當地業界介紹中珠澳聯線旅遊產品。
Em conjunto com a Administração do Turismo de Zhongshan e Zhuhai realizaram uma promoção turística na cidade 
de Wuhan, a fim de apresentar os produtos turísticos multidestinos de Zhongshan, Zhuhai e Macau. 
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就廣東省旅遊局副局長周開生率領代表團，成員包括廣州市旅遊局、深圳市文體旅遊局、珠海市文體旅遊局、
佛山市旅遊局及東莞市旅遊局來澳考察酒店的管理及運作模式、後勤設施、環保設施及運作，提供協助並進行
交流。
O Subdirector da Administração do Turismo de Guangdong, Sr. Zhou Kai Sheng, liderou uma delegação composta por 
representantes da Administração do Turismo de Guangzhou, Administração da Cultura, Desporto e Turismo de Shenzhen, 
Administração da Cultura, Desporto e Turismo de Zhuhai, Administração do Turismo de Foshan, Administração do Turismo de 
Dongguan, a fim de examinar a gestão e operação dos hotéis, das facilidades logística, instalações e operações ambientais, e 
fornecer assistência e intercâmbio.

為了讓澳門的旅行社業界了解在廣東省開設旅行社的情況和行業的營商環境，應旅遊發展輔助委員會的邀請，
與本澳旅遊業界前往廣東省進行考察。
Para os operadores das agências de viagens de Macau conhecerem melhor sobre a situação de exploração das actividades de 
agências de viagens e o ambiente de exploração em Guangdong, a convite da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Turísico, 
os operadores do sector turístico realizaram uma visita a Guangdong.

就十一黃金周長假期，前往廣州出席廣東省旅遊局召開的粵澳旅遊通報機制的工作會議。 
Na sequência dos feriados prolongados da semana dourada do 1 de Outubro, deslocou-se a Guangdong para realizar uma 
reunião com a Administração do Turismo daquela Província, a fim de discutir os trabalhos sobre o mecanismo de troca e 
informações turística. 
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於6月，在本澳舉行的粵港澳旅遊合作會議上，三地一致同意澳門特區政府旅遊局擔任2010-2011年度粵港澳
旅遊推廣機構工作小組的輪值主席。
Em Junho, realizou uma “Reunião de Cooperação Turística entre Guangdong, Hong Kong e Macau” com a Administração do 
Turismo de Guangdong e o Hong Kong Tourism Board, em Macau, durante a qual chegou-se a acordo sobre o desempenho de 
Macau na presidência rotativa do grupo de trabalho da entidade promocional das instituições turísticas de Guangdong, Hong 
Kong e Macau de 2010 a 2011.

於舉辦2010年度市場中期年會期間，旅遊局局長率領人員及各駐外市場代表前往廣州和深圳進行考察活動，
探討粵澳、深澳在海外市場的聯合推廣平台機遇。
Durante a Reunião Interim de Marketing da DST 2010, o Director da DST chefiou a Delegação da DST e os seus representantes 
no exterior para visitar Guangzhou e Shenzhen, de forma a estudar as oportunidades de cooperação entre Guangdong-Macau e 
Shenzhen Macau para organizar de promoção conjunta nos mercados exteriores.

於6月，粵港澳三地旅遊局組成代表團前往英國和法國舉辦聯合路演，向倫敦和巴黎的華僑領袖和商會代表、
旅遊業界、傳媒推介粵港澳的“一程多站”旅遊線路以及不同主題的旅遊行程。
Em Junho, a Delegação de Turismo de Guangdong, Hong Kong e Macau realizou roadshows em Londres e em Paris, a fim de 
promover os recursos e os itinerários multi-destinos das três regiões para os líderes comunitários e representantes das associações, 
dos sector turístico e dos órgãos das comunicações sociais.

於9月，粵港澳三地旅遊局聯合參加在本澳舉行的「第三屆世界遺產旅遊博覽會」，並設聯合展台宣傳“一程
多站”的旅遊行程。
Em Setembro, foi realizada em Macau o “3º Expo Internacional do Património Mundial” em conjunto com a Administração do 
Turismo de Guangdong e o Hong Kong Tourism Board, durante na exposição foi instalado stand de promoção em conjunto, com 
vista a promover o turismo de Guangdong, Hong Kong e Macau.

於9月，由社會文化司司長率團出席「2010世界旅遊日全球主會場慶典暨中國廣東國際旅遊文化節」，並設置
粵港澳三地聯合展台，及參與花車巡遊和協助宣傳廣州舉辦的亞運會。
Em Setembro, aproveitando a Guangzhou ser palco das celebrações oficiais mundiais do Dia Mundial do Turismo e o Festival 
Internacional de Cultura e Turismo de Guangdong, foi instalado stand em conjunto com a Administração do Turismo de 
Guangdong e o Hong Kong Tourism Board, participando ainda no desfile de veículos e apoiando a promoção do Jogo Asiático 
em Guangzhou. O Exmo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura participou nas referidas actividades.
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於3月，聯同中山市和珠海市旅遊局赴馬來西亞、泰國和新加坡舉辦聯合推廣活動，其中包括旅遊產品推介
會、洽談會和晚宴，透過三地的宣傳片，向東南亞地區的業界推廣中珠澳三地的旅遊資源，以及介紹各自的旅
遊狀況、旅遊產品及特色。
Em Março, a DST e os Serviços de Turismo de Zhongshan e de Zhuhai deslocaram-se a Malásia, Tailândia e Singapura para 
organizar as promoções conjuntas que incluíram seminários de promoção sobre os produtos turísticos, bolsas de contactos e 
jantares para os trades. Os representantes de 3 locais apresentaram individualmente sobre a situação mais recentes, produtos e 
características sobre o seu turismo, tendo apresentado ainda em conjunto o itinerário turístico a Zhongshan, Zhuhai e Macau 
através de vídeo promocional. 

於4月，參加「台北兩岸觀光博覽會」，並在展台內設置中珠澳三地聯合展區。
Em Abril, foi instalado o stand conjunto de Zhongshan, Zhuhai e Macau na “Taiwan Tourism Exposition”.

旅遊局駐馬來西亞市場代表處協助中山市旅遊局在馬來西亞舉辦「第八屆世界中山同鄉會大會」，向與會者推
介中珠澳旅遊資源和產品。
A representação da DST para o mercado da Malásia apoiou a Administração de Turismo da Cidade de Zhongshan, para organizar 
a 8ª Edição de Conferência Mundial dos Conterrâneos de Zhongshan na Malásia. Durante a qual, a nossa representação 
apresentou os recursos e produtos turísticos de Zhongshan, Zhuhai e Macau junto dos participantes. 
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於1月，與香港旅遊業議會新一屆理事會成員代表團交流。
Em Janeiro, a Delegação de “Travel Industry Council of Hong Kong”, composta pelos membros do novo mandato do conselho 
administrativo daquele, veio a Macau para encontrar com a DST, no sentido de intercambiar as opiniões sobre as cooperações 
bilaterais no âmbito do turismo.

港澳兩地共同組織考察團，舉辦推介會，並在旅遊雜誌和網站上刊登廣告，以及透過雙方駐外辦事處（代表
處）向外宣傳推廣兩地的旅遊資源和推出雙城旅遊套餐。
Os serviços de turismo de Hong Kong e Macau organizaram em conjunto visitas de familiarização, seminários de apresentação 
turística, campanhas publicitárias nas revistas e nos sites. Além disso, ambas das partes promoveram ainda os recursosos 
turísticos bilaterais e organizaram pacotes turísticos a Hong Kong e Macau, através das suas representações no exterior.

澳門旅遊局駐外市場代表與香港旅遊發展局及其代表處在澳門舉行「旅遊交流會議」。
A DST, seus representantes no exterior, em conjunto com com a HKTB e os representantes da mesma no exterior, participaram 
no “Encontro de Intercâmbio Turístico” em Macau.
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2010年旅遊局參與的國際組織主要包括：
Em 2010, a DST participou nas seguintes Organizações Internacionais:

世界旅遊組織
World Tourism Organization (UNWTO)

亞太旅遊協會
Pacific Asia Travel Association (PATA) 

亞洲太平洋經濟合作組織之旅遊工作組
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)-Tourism Working Group Meeting 

亞洲會議及觀光局協會
Asian Association of Convention and Visitor Bureaus (AACVB)

國際大會及會議協會
International Congress & Convention Association (ICCA)
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日期 
Data

會議 
Reunião

地點 
Local

23-26/4/2010
2010 亞太旅遊協會年會
2010 PATA Annual Meeting

馬來西亞沙勞越
Sarawak, Malaysia

10-12/5/2010
世界旅遊組織東亞及太平洋地區委員會會議
UNWTO Commission for East Asia and the Pacific

越南河內
Hanoi, Vietnam

15-17/5/2010
亞太旅遊協會行政委員會會議
PATA Executive committee Meeting

泰國曼谷
Bangkok, Thailand

14-17/9/2010
2010 亞太旅遊協會旅遊交易會

2010 PATA Travel Mart
中國澳門

Macau, China

17-19/9/2010
亞太旅遊協會主席委員會會議
PATA Board of Directors Meeting

中國澳門
Macau, China

17-19/9/2010
亞太旅遊協會執行理事會及理事會會議
PATA Executive Board & PATA Board Meeting

中國澳門
Macau, China

18-23/9/2010
第37屆亞太經合組織旅遊工作會議

37th APEC Tourism Working Group Meeting
日本奈良
Nara, Japan



029028



029028



031030


