
 

 

             A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho  

                                                                              A HISTÓRIA DE UMA IDEIA 



A cruz vermelha e o crescente vermelho num fun-
do branco estão entre as imagens mais marcantes do último sé-
culo.  Em tempo de guerra e paz, e no centro de sofrimento e 
tragédia causados pelo homem ou por desastres naturais, são 
dois símbolos de ajuda e solidariedade reconhecidos inter-
nacionalmente. 
 
O “Movimento” é um termo que engloba duas instituições inter-
nacionais com sedes em Genebra e as sociedades nacionais, 
como a Cruz Vermelha Portuguesa, presentes em quase todos 
os países do mundo. 
 
É sobre a maior rede humanitária mundial com presença e acti-
vidades em quase todos os países, possuidora de uma história 
vibrante e variada, que a Cruz Vermelha Portuguesa, enquanto 
parte integrante do Movimento, pretende através desta publica-
ção contribuir para o conhecimento desta Organização. 
 
 

Luís Barbosa 
Presidente Nacional  
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HENRY DUNANT 

A vida de Jean Henry Dunant, fundador do Movi-
mento Internacional da Cruz Vermelha e do Cres-
cente Vermelho, pautou-se por um constante con-
traste. Nascido no seio de uma família abastada a 8 
de Maio de 1828, em Genebra (Suíça), Henry Du-
nant acaba por morrer num hospício, desprovido de 
quaisquer posses materiais.   
A sua vida oscilou entre a fama e obscurantismo, 
sucesso e bancarrota. O único elemento  sempre 
presente foi o  humanitarismo, sendo a Cruz Verme-
lha a materialização deste ideal.  
Em 1901, como reconhecimento do seu valor, é 
agraciado com o primeiro Prémio Nobel da Paz.  
Para além deste prémio, a nossa Organização conta 
com mais outros três prémios Nobel da Paz: em 
1917 e 1944, o Comité Internacional da Cruz Ver-
melha (CICV) recebe esta distinção pelo trabalho  
humanitário que desenvolveu nas duas Guerras 
Mundiais, e em 1963, por ocasião do 100º aniversá-
rio do Movimento e como reconhecimento dos servi-
ços prestado à humanidade, conjuntamente o CICV 
e a Federação Internacional recebem o quarto pré-
mio Nobel da Paz.  
À data da morte de Henry Dunant a 30 de Outubro 
de 1910, então com oitenta e dois anos de idade, o 
prémio monetário referente ao Nobel da Paz manti-
nha-se intacto e destinado por testamento ao paga-
mento das suas dívidas e a obras filantrópicas. 

Dia Internacional da Cruz Vermelha e do  
Crescente Vermelho 
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A História de uma Ideia 

 
Logo após a I Guerra Mundial procurava-se estabelecer 
um ambiente de paz e fraternidade entre as nações. Por 
iniciativa da Cruz Vermelha da então Checoslováquia, 
foi decretada nesse país, por altura da Páscoa, uma 
trégua de três dias a fim de se promover a paz.  Este 
evento deu inicio àquilo a que hoje designamos por dia 
Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.  
 
Esta iniciativa, conhecida como “Tréguas Cruz Verme-
lha” teve um grande impacto no público, mas encontrou 
algum cepticismo  entre os líderes das Sociedades Na-
cionais . Só após a II Guerra Mundial, em 1946, a então 
Liga das Sociedades Nacionais, actual Federação Inter-
nacional, estudou a possibilidade de adoptar um dia in-
ternacional do Movimento, celebrado no mesmo dia por 
todas as componentes. A 8 de Maio  de 1948 celebra-se 
pela primeira vez o dia da Cruz Vermelha, dia este que 
coincide com o aniversário de nascimento de Henry Du-
nant.  
 
Após ter mudado diversas vezes de nome, ficou definiti-
vamente designado por “Dia Mundial da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho” em 1984. 
A partir de 1995, o dia internacional do Movimento pas-
sou a ter  um tema que cada Sociedade Nacional resol-
ve adoptar para divulgar nessa data, sendo esta normal-
mente uma a ocasião onde também se promovem as 
actividades e projectos de cada uma. 
  
 



Homem influente de negócios, Henry Dunant aventurou-
se num projecto arrojado de produção de farinha na Ar-
gélia. Em 1859, necessitando de autorização de direitos 
de utilização de água, resolve falar directamente com o 
Imperador Napoleão III e expor-lhe o seu negócio. O 
facto de Napoleão III se encontrar com as suas tropas 
no campo de batalha no norte de Itália não o demoveu 
dos seus intuitos.  Dunant parte ao seu encontro che-
gando a tempo de presenciar uma das mais sangrentas 
batalhas do século XIX—a Batalha de Solferino. 
 
Horrorizado pela carnificina a que assistiu, em que cerca 
de 40.000 soldados morreram ou ficaram feridos e foram 
largados à mercê do seu destino,  rapidamente reúne 
mulheres das aldeias vizinhas para prestarem 
assistência aos feridos de ambos os lados,  sem 
distinção pelo uniforme ou nacionalidade, com o  intuito 
apenas de ajudar homens que precisavam de socorro. 
De regresso a Genebra, Henry Dunant passa a escrito 
as memórias da experiência que viveu, publicando em 
1862 o livro “Recordação de Solferino”.  Neste livro ele 
lança duas ideias:  
 
? a criação de sociedades voluntárias de socorros para 

prestarem em tempo de guerra assistência aos feridos 
? a formulação de um acordo internacional que asse-

gurasse a protecção dos soldados feridos e do 
pessoal médico no campo de batalha.   

O livro foi um enorme sucesso e Dunant viajou pela Eu-
ropa inteira no sentido de ganhar o maio número de 
apoios para as suas propostas.  Em 1863, com o apoio 
de 4 cidadãos de Genebra, fundou o Comité 
Internacional de Socorro aos Militares Feridos em 
Tempo de Guerra (desde 1875  designado por Comité 
Internacional da Cruz Vermelha).  Em Agosto desse 
ano o Comité decide organizar uma Conferência 
Internacional em Genebra com a participação de 
representantes governamentais. 

A Conferência Internacional revela-se um sucesso.  É 
então adoptada uma cruz vermelha em fundo branco 
(reverso da bandeira da Suíça, país de Henry Dunant) 
como emblema protector e fica estabelecido e acorda-
do a criação de comités nacionais para socorro a milita-
res feridos. 

No ano seguinte, em 1864, doze Estados assinam 10 
artigos que formam a I Convenção de Genebra que 
concede uma do direito internacional tanto a soldados 
inimigos feridos como àqueles que os socorrem.   
 
Até então, a guerra e o direito pareciam irreconciliáveis, 
no entanto, a partir desta convenção nasce o Direito 
Internacional Humanitário, demonstrando que mesmo 
em tempo de guerra existem regras que têm de ser 
cumpridas pelos combatentes.  
 

ORIGEM DO MOVIMENTO INTERNACIONAL 

SABIA QUE..... 
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A ideia de criar o Movimento  
Internacional da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho nasce no 

campo de batalha? 



O termo Movimento refere-se a todas as organizações nacionais e internacionais a quem é 
permitido a utilização do emblema da cruz vermelha e do crescente vermelho e que desen-
volvem actividades que aliviam o sofrimento humano em todo o mundo. 
Com uma presença em quase todos os países do mundo, o Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho está unificado e é guiado por sete Princípios Fundamen-
tais: humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e uni-
versalidade.   
O Comité Internacional da Cruz Vermelha, a Federação Internacional das Sociedades da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e as sociedades nacionais da cruz vermelha e do 
crescente vermelho são organizações independentes, com estatuto próprio e que juntas 
compõem o Movimento.  Em conjunto procuram responder aos diversos desafios humanitári-
os dependendo do mandato e competências que possuem estando estes regulados interna-
mente através dos Acordos de Sevilha de 1997. 
Todas as actividades do Movimento têm por objectivo ajudar aqueles que sofrem, sem discri-
minação, quer seja durante um conflito, em resposta a desastres naturais ou provocados 
pelo homem, ou para aliviar o sofrimento trazido pela condição da pobreza crónica.    
 

Comité Internacional da Cruz Vermelha 

Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

Sociedades Nacionais da  Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

 

ESTRUTURA 

A História de uma Ideia 
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COMITÉ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA 
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Criado em 1863, o Comité Internacional da Cruz Ver-
melha (CICV) está na origem do Movimento Interna-
cional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.  
O CICV é uma organização imparcial, neutra e inde-
pendente, sediada em Genebra, cuja exclusiva mis-
são humanitária é proteger a vida e dignidade das 
vítimas da guerra e violência interna e prestar-lhes 
assistência. Esta componente do Movimento dirige e 
coordena as actividades de socorro internacional em 
situações de conflito armado.  
 

Entre as principais actividades desenvolvidas pelo 
CICV cabe destacar a pesquisa e localização de 
pessoas desaparecidas, a troca de mensagens entre 
membros de famílias separadas, sendo que anual-
mente o  CICV troca em média cerca de 1 milhão de 
mensagens cruz vermelha, a visita a prisioneiros de 
guerra e civis detidos, disseminação do direito huma-
nitário, prestação de socorro e cuidados de saúde a 
refugiados, pessoas deslocadas e outras vítimas ci-
vis dos conflitos armados, fornecendo bens alimenta-
res e água potável em zonas onde a distribuição foi 
interrompida.  Faz parte também das actividades do 
CICV a promoção de campanhas contra as minas, 
uma vez que o próprio gere programas de ortopedia 
dirigidos às vítimas. O CICV procura ainda prevenir o 
sofrimento humano através da promoção e reforço 
do direito internacional humanitário. 

Juntos pela Humanidade! 



Como consequência da I Guerra Mundial a Europa encontra-
va-se extremamente enfraquecida tanto no plano económico 
e social, como a nível de saúde pública  onde por exemplo a 
Gripe Espanhola matou entre 20 a 40 milhões de pessoas.  
As Sociedades Nacionais da altura sentem, pois, a necessi-
dade de coordenar esforços para melhor apoiarem as popula-
ções.  
Em 1919, Henry Pomeroy Davison, presidente do então Co-
mité de Guerra da Cruz Vermelha Americana, aproveitando o 
facto de milhões de voluntários terem prestado assistência 
durante a I Guerra Mundial, propõe a criação de um órgão 
que federasse as Sociedades Nacionais dos diferentes paí-
ses.  
Hoje a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Ver-
melha e do Crescente Vermelho reúne mais de 180 Socieda-
des Nacionais , coordenando os esforços de socorro em todo 
o mundo fora de zonas de conflito armado.   
Com sede em Genebra, as principais a actividades da Fede-
ração Internacional são a organização e coordenação de ac-
ções internacionais de socorro em caso de catástrofes natu-
rais, tecnológicas ou epidémicas, bem como a promoção do 
desenvolvimento e fortalecimento das capacidades das suas 
sociedades nacionais membros.  Desde a aprovação em 
1999 da “Estratégia 2010” pela Assembleia Geral que o traba-
lho da Federação Internacional está enquadrado em quatro 
áreas estratégicas: a promoção dos valores humanitários, a 
resposta a desastres, a preparação de desastres, e a presta-
ção de assistência e cuidados de saúde na comunidade. 

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL 

A História de uma Ideia 
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As Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Cres-
cente Vermelho existem em quase todos os países do 
mundo, ascendendo actualmente a mais de 180.  Elas 
prestam um largo número de serviços, sendo a diversi-
dade das suas actividades reflexo das vulnerabilidades 
que existem localmente.  
Desde a promoção dos Princípios Fundamentais e dos 
valores humanitários do Movimento, à preparação e 
gestão de desastres, à saúde e assistência na co-
munidade, passando pelo apoio e cooperação com as 
autoridades públicas em tarefas humanitárias, as Soci-

edades Nacionais desenvolvem a sua acção em coorde-
nação com os poderes públicos, tanto em tempo de 
guerra como de paz.  
As actividades a nível interno passam pelo apoio social a 
idosos e grupos carenciados, luta contra o HIV/SIDA, 
apoio a toxicodependentes, primeiros socorros, campa-
nhas de prevenção e consciencialização ou campanhas 
de respeito pela tolerância e diferença social. Existe 
contudo um princípio comum que guia todas as 
actividades - melhorar a vida dos mais vulneráveis! 
Sendo certo que as Sociedades Nacionais desenvolvem 

as suas acções consoante as necessidades humanitá-
rias do seu país, elas têm o dever de apoiar igualmente 
as Sociedades Nacionais irmãs na medida das suas 
capacidades e possibilidades. Refira-se contudo que 
todas as intervenções que ultrapassem os limites das 
fronteiras dos respectivos países têm de ser desen-
cadeadas sob a orientação dos órgãos coordenadores 
do Movimento (Federação Internacional e Comité Inter-
nacional da Cruz Vermelha) ou através de cooperação 
bilateral.  
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Juntos pela Humanidade! 



 

Os 7 Princípios Fundamentais do Movimento são o resultado de mais de um século de experiência.  Nos pri-
meiros anos de existência da Organização, a coesão de pensamento foi essencialmente mantida devido ao 
facto de existir unidade de esforços e vontades. Embora não estivessem escritos, desde a sua origem o Movi-
mento manteve valores determinantes que o definiam, mas é em 1965, na XXª Conferência Internacional, que 
eles são em definitivo compilados e  adoptados. 
Num grande número de casos os Princípios Fundamentais podem e devem ser utilizados para definir e decidir 
a nossa acção, uma vez que nos orientam quando não existem outros instrumentos específicos para tomada 
de decisão. Todas as componentes do Movimento se regem pelos 7 Princípios Fundamentais: humanidade, 
imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade  universalidade.  Este princípios são o ci-
mento que nos une. 

Humanidade 

Imparcialidade 

Neutralidade 

Independência 

Voluntariado 

Unidade 

Universalidade 
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Humanidade —  nasce da preocupação de prestar auxílio a 
todos os feridos, dentro e fora dos campos de batalha; de preve-
nir e aliviar, em todas as circunstâncias, o sofrimento humano; de 
proteger a vida e a saúde; de promover o respeito pela pessoa 
humana; de favorecer a compreensão, a cooperação e a paz du-
radoura entre os povos. 
 
Imparcialidade — não distingue nacionalidades, raças, con-
dições sociais, credos religiosos ou políticos, empenhando-se 
exclusivamente em socorrer todos os indivíduos na medida dos 
seus sofrimentos e da urgência das suas necessidades. 
 
Neutralidade — a fim de conservar a confiança de todos abs-
tém-se de tomar parte em hostilidades ou em controvérsias de 
ordem política, filosófica ou religiosa. 
 
Independência — é independente. As sociedades nacionais, 
auxiliares dos poderes políticos nas suas actividades humanitári-
as e submetidas às leis dos países respectivos, devem, entretan-
to, conservar uma autonomia que lhes permita agir sempre se-
gundo os princípios da Cruz Vermelha. 
 
Voluntariado — é uma instituição de socorro voluntária e 
desinteressada. 
 
Unidade — é uma só. Em cada país só pode existir uma socie-
dade, que está aberta a todos e estende a sua acção a todo o 
território nacional. 



A cruz vermelha e o crescente vermelho são símbolos 
reconhecidos universalmente de protecção e assistên-
cia às vítimas de conflitos armados e desastres natu-
rais.   
O emblema que surge na origem do nosso Movimento 
é uma cruz vermelha em fundo branco, tendo sido 
adoptada em 1863. Aparece-nos esta forma porque 
se trata da inversão das cores da bandeira da Suíça, 
país de Henry Dunant, fundador da Cruz Vermelha. 
Em 1876, durante a guerra russo-turca travada nos 
Balcãs, o Império Otomano decidiu utilizar pela pri-
meira vez um crescente vermelho.  Assim, à cruz ver-
melha juntou-se o crescente vermelho incluindo-se 
desta forma a sensibilidade cultural muçulmana no 
Movimento.  Utilizados desde o século XIX, nem sem-
pre estes emblemas gozam do respeito a que têm di-
reito os que estão protegidos por estes símbolos de 
neutralidade do trabalho humanitário.  Para além dis-
so, alguns Estados têm dificuldade em aceitar a utili-
zação de um ou outro.  Por estas razões, os Estados 

parte das Convenções de Genebra adoptaram um Ter-
ceiro Protocolo Adicional às Convenções de Genebra 
que criou em 2005 o cristal vermelho.  Este novo em-
blema, com estatuto igual aos outros emblemas, confe-
re uma protecção adicional  às vítimas e equipas hu-
manitárias em situações de conflito em que não são 
utilizados a cruz vermelha e o crescente vermelho. 
Como símbolo de neutralidade e imunidade, o emble-
ma começou por representar uma ajuda imparcial aos 
soldados feridos e/ou capturados, sem distinção de na-
cionalidade, raça, religião, ordem social ou ideais. Só 
mais tarde o emblema adquiriu novos sentidos, come-
çando a cobrir actividades em favor dos civis.  
Refira-se ainda que as actuais regras distinguem duas 
formas de utilizar o emblema que devem ser diferencia-
das no interesse das vítimas: o seu uso como protec-
ção onde o emblema deverá ser utilizado em grandes 
dimensões, e a sua utilização indicativa que significa 
que algo ou alguém está ligado ao Movimento Interna-
cional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

Símbolos diferentes... 

...os mesmos princípios! 
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Em tempo de guerra os homens devem observar cer-
tas regras de humanidade, mesmo em relação ao ini-
migo.  Neste sentido o Direito Internacional Humanitá-
rio (DIH) é um ramo do Direito Internacional que tem 
como objectivo limitar os efeitos da violência em tem-
po de guerra. Também conhecido como direito dos 
conflitos armados ou direito da guerra, o DIH protege 
pessoas e objectos afectados ou passíveis de serem 
afectados pelas hostilidades, e limita métodos e meios 
de guerra em tempo de conflito. 
 
 

O Direito Internacional Humanitário e a sua evolução 
estão intimamente vinculados à história da Cruz Ver-
melha. De facto, os princípios da Organização foram 
inspirados pelas principais regras do DIH. O Direito 
Internacional Humanitário não surgiu com o nosso 
Movimento, mas foi graças a Henry Dunant e à I 
Convenção de Genebra de 1864 que foram lançadas 
as bases do DIH que se conhece hoje, sendo que ac-
tualmente as Convenções de Genebra protegem 4 
categorias de pessoas: militares feridos, náufragos, 
prisioneiros e civis. 
 
 

Existem algumas regras básicas de Direito Internacio-
nal Humanitário que têm de ser cumpridas pelas par-
tes envolvidas no conflito, entre elas: 
? pessoas fora de combate e aqueles que não partici-

As 4 Convenções de Genebra de 1949  
e os Protocolos Adicionais 

pam directamente nas hostilidades têm o direito ao 
respeito pelas suas  vidas; 

? os feridos e os doentes, bem como pessoal médico,  
os emblemas da cruz vermelha, crescente verme-
lho e cristal vermelho têm de ser protegidos;  

? os combatentes e civis capturados que estejam sob 
a autoridade de uma parte inimiga têm o direito ao 
respeito pela sua vida, dignidade, direitos e convic-
ções pessoais; 

? todos deverão ter o direito a beneficiar das garanti-
as judiciais fundamentais; 

? é proibido o uso de armas e métodos de guerra que 
causem perdas desnecessárias ou sofrimento ex-
cessivo. 
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As quatro Convenções de Genebra de 1949 contêm a maior 
parte das regras de DIH e foram ratificadas por quase todos os 
países do mundo. As Convenções foram desenvolvidas e com-
plementadas pelos Protocolos Adicionais de 1977 e pelo recen-
te III Protocolo Adicional de 2005 referente ao novo emblema.   
As Convenções têm por base o respeito pelo ser humano e pela 
sua dignidade.  Elas obrigam a que as pessoas que não partici-
pem directamente nas hostilidades e aquelas que sejam postas 
fora de combate por doença, ferimento, cativeiro ou qualquer 
outra causa, sejam respeitadas. Obrigam a as pessoas sejam 
protegidas contra os efeitos da guerra e a que aquelas que so-
frem sejam socorridas e tratadas sem distinção. 
 

I Convenção - Melhorar a situação dos feridos e dos doentes 
das Forças Armadas em campanha  
II Convenção - Melhorar a situação dos feridos, doentes e 
náufragos das Forças Armadas no mar  
III Convenção - Tratamento dos prisioneiros de guerra 
IV Convenção -  Protecção de  civis em tempo de guerra  
 

Os Protocolos Adicionais I e II vêm distinguir os conflitos inter-
nacionais dos não-internacionais.  Assim, de acordo com o Pro-
tocolo I, as guerras de libertação nacional têm de ser tratadas 
como conflitos de carácter internacional.  Contudo, hoje em dia 
a maioria das guerras já não são travadas entre dois ou mais 
Estados, daí haver a necessidade de o Protocolo II vir melhor 
especificar algumas provisões aplicáveis neste casos.  



O voluntariado está no centro do conceito da 
Cruz Vermelha quando esta foi fundada. É Hen-
ry Dunant quem inicialmente coloca a questão 
de saber : 
 

“se não haveria forma de, em tempo de paz, 
fundar sociedades de socorros que teriam por 
finalidade prestar (...) cuidados aos feridos em 
tempo de guerra, usando voluntários qualifica-
dos, zelosos e devotados?” 
 

Inspirado por estas palavras o Movimento cres-
ceu, espalhando-se por vários países à medida 
que localmente as pessoas fundavam uma so-
ciedade, elegiam os seus corpos governativos e 
começavam a recrutar voluntários. O voluntário 
da Cruz Vermelha é motivado pela livre vontade 
de quem deseja dedicar parte do seu tempo em 
favor dos mais vulneráveis das suas comunida-
des. Ser voluntário é também colocar ao dispor 
dos nossos beneficiários qualidades humanas e 
competências técnicas que deverão ser enqua-
dradas em acções e projectos.  Para tal é fun-
damental ser gerido por estruturas próprias que 
terão a função de dar formação, apoio operaci-
onal e acima de tudo motivação e reconheci-
mento pelo trabalho desenvolvido. 

O Voluntariado A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) é uma das mais de 180 socieda-
des nacionais presentes em todo o mundo e que partilha a maioria 
das características das outras sociedades nacionais.  Fundada em 11 
de Fevereiro de 1865 pelo Dr. José António Marques, é uma institui-
ção humanitária não governamental, de carácter voluntário, sem fins 
lucrativos e auxiliar dos poderes públicos.  Tem por objectivos a difu-
são dos princípios fundamentais do Movimento, prestando assistên-
cia humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenin-
do e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, 
saúde e dignidade humanas.  A CVP tem centenas de estruturas lo-
cais por todo o país que procuram responder aos problemas das suas 
comunidades, daí a existência de actividades humanitárias diversifi-
cadas.   
Na medida das suas possibilidades a CVP tem o dever de participar 
nas actividades desenvolvidas pelo Movimento, quer através do apoio 
ao Comité Internacional da Cruz Vermelha em zonas de conflito, ou 
através da Federação Internacional em situações de catástrofe natu-
ral. A CVP pode ainda cooperar bilateralmente com as Sociedades 
Nacionais em vários programas de socorro e actividades de desen-
volvimento. Refira-se ainda que a CVP participa, igualmente, em gru-
pos estratégicos que existem no Movimento. Destaque-se o Fórum 
das Sociedades da Cruz Vermelha de Língua Portuguesa, cujo princi-
pal objectivo é servir de plataforma em língua portuguesa que facilite 
e intensifique a colaboração entre os seus membros, especialmente 
em acções de ajuda humanitária e cooperação nos campos da prepa-
ração/resposta a desastres, da saúde, da formação profissional e mi-
grações, e o Red Cross/EU Office que representa os interesses das 
Sociedades Nacionais europeias junto da União Europeia. 
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A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho 

A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

Como posso ser voluntário ? 
 

Para ser voluntário deverá contactar a delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa (CVP) mais perto da sua área de 
residência.  Aí ser-lhe-á prestada informação sobre as acti-
vidades e programas desenvolvidos localmente e que ne-
cessitem do seu contributo.   
Em termos internacionais a CVP não recruta voluntários.  
Os voluntários presentes no terreno são os da sociedade 
nacional desse país.  São eles quem melhor conhece a 
comunidade e quem melhor podem identificar os seus pro-
blemas.  Os delegados internacionais da CVP são técnicos 
especializados contratados por períodos nunca inferiores a 
6 meses.  

O seu envolvimento é fundamental para  
alcançarmos os nossos objectivos humanitários! 



1864 — Assinatura da Convenção de 
Genebra para a melhoria das condições 
dos feridos das forças armadas em cam-
panha; a cruz vermelha em fundo branco 
foi oficialmente reconhecida como um 
símbolo distintivo dos serviços médicos 
das forças armadas 
 

1865 — A 11 de Fevereiro é fundada a 
Cruz Vermelha Portuguesa pelo Dr. José 
António Marques  
 

1876— utilização pela primeira vez do 
crescente vermelho 
 

1901 — Henry Dunant recebe o primeiro 
Prémio Nobel da Paz 
 

1910 — Morte de Henry Dunant 
 

1917 — O CICV recebe o Prémio Nobel 
da Paz pelo seu trabalho durante a I 
Guerra Mundial  

1859 — A 24 de Junho, Henry Dunant 
assiste à batalha de Solferino que ocor-
reu no norte de Itália entre os exércitos 
austríaco e francês 
 

1 8 6 2—Henry  Dunan t  pub l i ca  
“Recordação de Solferino”, onde sugere 
a criação de sociedades voluntárias de 
socorro em tempo de guerra e um trata-
do internacional que proteja as vítimas 
desses conflitos 
 

1863 — Criação do Comité Internacional 
para Ajuda aos Militares Feridos, pas-
sando em 1876 a designar-se Comité 
Internacional da Cruz Vermelha; utiliza-
ção pela primeira vez de uma cruz ver-
melha em fundo branco como emblema 
distintivo para as sociedades tratarem os 
feridos 
 

1919 — Henry  Pomeroy  Davison cria a 
Liga  das  Sociedades da Cruz Verme-
lha.  Em  1991 passa definitivamente a 
ser designada Federação Internacional 
das Sociedades da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho  
 

1929 — Reconhecimento oficial do em-
blema crescente vermelho 
 

1944 — O CICV recebe o prémio Nobel 
da Paz pelo seu desempenho humanitá-
rio na II Guerra Mundial 
 

1949 — adopção das quatro Conven-
ções de Genebra que protegem 4 cate-
gorias de pessoas: feridos, náufragos, 
prisioneiros e civis 
              

1963 — atribuição conjunta ao CICV e 
Federação Internacional do prémio Nobel 
da Paz  

1 HOMEM 
Henry Dunant 

  2 IDEIAS 
Cruz Vermelha 
   Convenção 

   3 COMPONENTES 
CICV 

Federação Internacional 
Sociedades Nacionais 

4 CONVENÇÕES 
 de Genebra 

   4 categorias de pessoas  
protegidas 

A História de uma Ideia 
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1965 — Proclamação dos 7 Princípios 
Fundamentais, incorporados em 1986 
nos Estatutos do Movimento 
 

1977 — adopção dos Protocolos Adicio-
nais às Convenções de Genebra, sendo 
o Protocolo I referente a conflitos arma-
dos internacionais e o Protocolo II a con-
flitos armados não-internacionais 
 

1997 — assinados os Acordos de Sevi-
lha que estipulam os mandatos de cada 
uma das componentes do Movimento 
 

1999 —A Assembleia Geral da Federa-
ção aprova a Estratégia 2010 
 

2005 — O cristal vermelho é adoptado 
por via do III Protocolo Adicional às Con-
venções de Genebra, que cria este em-
blema adicional para o Movimento  
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