Parlamento dos Jovens
Drogas – evitar
e enfrentar as dependências

Medidas propostas à Sessão Distrital

1. Promover palestras e debates, na escola, com especialistas na
área das drogas e da toxicodependência.
2. Criar na escola um clube de alerta “ Não à droga “.
Justificações :
1. Muito se tem feito nos últimos tempos para que as pessoas
se previnam contra o uso de drogas, mas também muito se
tem feito, legalmente ou ilegalmente, para que estas sejam
usadas. O resultado final é que as pessoas estão a consumir
cada vez mais droga.
Usar drogas significa, em primeira instância, ter prazer. É
muito difícil lutar contra o prazer, pois foi ele que sempre
norteou o comportamento dos seres humanos para se
autopreservarem. A droga provoca o prazer que engana o
organismo, que então passa a querê-lo mais, como se fosse
algo bom. Porém, o prazer provocado pela droga não é nada
bom, muito pelo contrário, a droga destrói mais a vida do
ser humano do que propriamente ajuda na sobrevivência. A
prevenção tem de mostrar a diferença entre o que é
desejado e o que é mais acertado.
Todos os que consomem droga e, principalmente, as suas
famílias, sofrem as consequências daí decorrentes.
Pela disposição de querer ajudar os alunos, queremos
desta forma promover debates e palestras na escola para
prevenir contra o consumo e uso de drogas, alertar para as
consequências negativas provocadas pelas drogas e ajudar a
enfrentar as dependências.
Nos debates e palestras tentaremos sensibilizar todos
para os malefícios da droga a partir de casos de vida

contados por toxicodependentes e de informação dada por
especialistas na área das drogas e toxicodependências.
2. Pretendemos criar na escola um clube de alerta e de ajuda,
com o tema “ Não à droga”, dirigido por um professor de
Ciências Naturais e, se possível, com um técnico com
formação na área da prevenção da toxicodependência.
Destina-se a todos os alunos que estejam interessados em
saber mais sobre o assunto e que queiram esclarecer as
suas dúvidas ou mesmo pedir ajuda.
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