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 Introdução 

 

A presente petição, que tem como único peticionário Mário César Gonçalves Marques dos Reis, deu 

entrada na Assembleia da República no dia 15 de setembro de 2021 e baixou a 15 de outubro do 

mesmo ano à Comissão de Saúde. 

 

 

I. A petição 

 

1. Na sua petição, o Peticionário começa por descrever fotografias (que junta) de soldados 

americanos com máscaras e Talibãs sem máscara, concluindo que os Talibãs não contraem o 

vírus Sars-Cov.2 ao contrário dos soldados americanos e portugueses. 

2. De seguida refere que os Talibãs, para além de não usarem máscara, não estão vacinados e 

não mantêm distâncias de segurança, concluindo que são imunes ao vírus Sars-Cov.2. 

3. O Peticionário requer a «organização de uma comissão de investigação à estranha imunidade 

dos talibãs contra o vírus Covid-19, para salvação do resto da espécie humana» 

 

II.  Análise da petição 

 

1. O objeto da Petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o 

subscritor e estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 

9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição (LEDP), Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, na versão 

introduzida pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro.  

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não foi localizada qualquer petição sobre 

a matéria em apreço; 

3. No que se refere à análise sobre a existência de motivos para o indeferimento liminar da petição, 

plasmados no artigo 12.º da LEDP, verifica-se que a Petição em apreço carece de qualquer 

fundamento, não cumprindo assim o requisito constante da alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º da 

LEDP; 

4. Com efeito, o peticionário requerer a constituição de uma comissão para investigar a imunidade 

dos Talibãs ao vírus Sars-Cov.2, tendo como base imagens aleatórias e a sua convicção 

individual, visto que não junta quaisquer estudos, artigos ou demais elementos técnico-

científicos, médicos ou clínicos que comprovem e sustentem a existência da aludida imunidade. 
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5. Face ao exposto e porque a pretensão do peticionário claramente carece de qualquer 

fundamento técnico, científico ou médico, entendemos existir fundamento para o seu 

indeferimento liminar, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 

12.º, da LEDP. 

 

III.  Tramitação subsequente 

 

Ao abrigo da alínea a) do n.º 6 do artigo 17.º da LEDP, deverá a Comissão indeferir liminarmente 

a presente Petição, com base no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º da LEDP, e ser 

notificado o único peticionário dessa decisão, conforme previsto no n.º 7 do artigo 17.º da LEDP.   

 

 

IV. Conclusão 

 

1. Em conclusão, propõe-se o indeferimento liminar da presente Petição, com fundamento no 

disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º da LEDP. 

2. O peticionário deverá ser notificado dessa decisão, nos termos do n.º 7 do artigo 17.º da 

LEDP.   

 

Palácio de S. Bento, 22 de outubro de 2021 

 

A assessora da Comissão, 
 
 
 

(Inês Mota) 
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