VOTO N.º 788/XIII/4.ª
VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELOS DOUTORAMENTOS DE HAZEM HADLA E SAMER HAMATI
E DE SAUDAÇÃO DA AÇÃO DA PLATAFORMA GLOBAL DE APOIO AOS ESTUDANTES SÍRIOS

Hazem Hadla realizou com sucesso, no dia 4 de Janeiro de 2019 na Universidade de
Coimbra, as suas provas de Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e
Computadores, com uma tese intitulada “Predictive Load Angle and Stator Flux Control
of SynRM Drives for the Full Speed Range”. Samer Hamati concluiu, também, no dia 31
de Janeiro de 2019 na Universidade do Minho, as suas provas de doutoramento em
Economia, com uma tese intitulada “Essays on Economic Growth in Post-Civil Conflict
Countries”.
Os doutoramentos de Hazem Hadla e Samer Hamati têm o valor simbólico de serem os
primeiros doutoramentos de estudantes apoiados pela Plataforma Global de Apoio a
Estudantes Sírios, fundada em 2013, e presidida pelo antigo Presidente da República
Jorge Sampaio. Em colaboração com o Governo português, as Instituições de Ensino
Superior e outros parceiros nacionais e internacionais, por via de um programa de
bolsas, a Plataforma tem permitido que estudantes sírios, em fuga de situações de
guerra e de condições de vida dramáticas, possam retomar os seus estudos
universitários num ambiente de paz e estabilidade.
Os exemplos de persistência de Hazem Hadla e Samer Hamati, que agora obtiveram o
grau de doutor, e de outros 60 estudantes sírios que, em momentos anteriores,
obtiveram o grau de mestre, devem ser uma inspiração para todos os jovens, são um
motivo de orgulho para os portugueses e portuguesas e demonstrativos do espírito de
solidariedade de Portugal na Europa e no Mundo.
Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta a sua congratulação
pelos doutoramentos de Hazem Hadla e Samer Hamati e saúda o papel pioneiro e a
capacidade de liderança que a Plataforma tem demonstrado no seio da comunidade
internacional na promoção de um mecanismo de resposta rápida para o ensino superior
em situações de emergência.

Assembleia da República, dia 26 de Março de 2019
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