
 
 

11 de Abril, 2018 
 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, 
Professor Doutor Alexandre Quintanilha, 
 
 
É com enorme prazer que, na qualidade de Presidente da Portuguese-American Post-Graduate 

Society (PAPS) o venho convidar a participar como orador no Fórum PAPS 2018 - PAPS 20 Years: 
Sailing into the Future, que se realizará no dia 9 de Junho de 2018, na Harvard University, Boston, 
Estados Unidos.  
 

A PAPS é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1998 e que tem como objetivo 
promover a integração e desenvolvimento académico-profissional dos graduados portugueses que se 
encontram a estudar ou trabalhar na América do Norte (Estados Unidos ou Canadá). Atualmente, a 
PAPS abrange um vasto conjunto de Portugueses das mais diversas áreas. Com aproximadamente 
2000 membros e 14 núcleos, a PAPS integra uma rede forte de grande valor, facultando inúmeras 
oportunidades de colaboração académica, industrial e cultural entre os membros PAPS, servindo 
também de ligação a instituições/empresas de relevância na América do Norte e fortalecendo a relação 
entre a América do Norte e Portugal. 
 

A PAPS organiza o Fórum PAPS anualmente com o objetivo de promover o encontro entre os 
membros PAPS e outras comunidades portuguesas, estimulando a interação e discussão entre 
Portugueses a estudar ou trabalhar na América do Norte e também com personalidades do meio 
académico, empresarial, cultural e governamental na América do Norte e Portugal.  

 
Este ano o Fórum PAPS comemora uma data muito especial: a PAPS celebra os 20 anos da 

sua existência.  
 

Mais ainda, os participantes do Fórum irão participar nas celebrações do Dia de Portugal, 
juntando-se à comitiva do Presidente da República e do Primeiro Ministro, que se deslocarão a 
Boston para participar nas comemorações do 10 de Junho.  
 

Para além da comemoração dos 20 Anos da PAPS, a edição do Fórum PAPS 2018 deste ano 
incluirá os seguintes painéis:  

 
Session I - 20 years later, where are we headed as a network of Portuguese graduates 
abroad? 
 

• How is the Portuguese graduate diaspora changing? 
• How can we foster interactions between the evolving diaspora and Portuguese Institutions 

and Industry? 
 

Session II - Powering the Innovation Wave: how are we fueling technology advancements? 
 

• What are the state-of-the-art scientific developments, new trends and opportunities? 
• How can we capitalize on the strengths of academia and industry towards technological 

innovation? 



 
 

Session III - Crossing Disciplines and Nations: the value of the multi-mindset 
 

• How can unexplored opportunities and unexpected partnerships drive innovation? 
• How can we efficiently bring together cross-discipline talent to create synergies in a 

changing world? 
 

 
Seria para nós uma honra poder contar com a sua participação como orador no Fórum PAPS 2018. 
 

 
 Agradeço antecipadamente a sua atenção e estou à sua inteira disposição para qualquer questão 
através do email sicurado@gmail.com. 
 

Ficarei a aguardar atentamente a sua resposta. 
 
 

Pela Comissão Organizadora do Fórum PAPS 2018, 
com elevada estima e consideração, 
 

 
 

Silvia Curado, PhD 
PAPS | President	

 
 www.papsonline.org 
 
 


