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Cruz Vermelha Portuguesa 

Tipo  Instituição de utilidade pública sem fins lucrativos

Âmbito 
Geográfico    Nacional e internacional

Campo de 
Acção

 Prestação de serviços médicos e hospitalares à população em geral, de apoio social a 
grupos vulneráveis (idosos, crianças, jovens em risco, toxicodependentes, sem abrigo e 
emigrantes) 

Objectivos
 A defesa da vida, saúde e dignidade humanas, intervindo nos domínios da Acção Social, 
Saúde, Educação/Formação e Cooperação Internacional, contando com o apoio das suas 
unidades descentralizadas

Direcção  Maria de Jesus Barroso Soares

Morada  Sede - Campo Grande nº28 - 6º Piso / 1700-093 Lisboa

Telefone   217 822 400 

Correio 
Electrónico  cvp.sede@mail.telepac.pt

Página na Net  http://www.cruzvermelha.pt

Caracterização 
da Organização

As semelhanças entre a bandeira da Suíça e o emblema da Cruz Vermelha não são pura 
coincidência. Resultam de uma homenagem àquele Estado pelo facto de ter tomado a 
iniciativa de realizar a 1.ª Convenção de Genebra (1864), que daria origem ao Movimento 
da Cruz Vermelha, em 1865. Com mais de um século de existência a Cruz Vermelha conta 
com 180 Sociedades Nacionais espalhadas por todo o mundo. A Cruz Vermelha 
Portuguesa (CVP) é uma dessas sociedades e conta com 25 delegações e 154 núcleos 
distribuídos pelo território nacional e as regiões autónomas.  
A actividade da CVP não se esgota na sua faceta mais conhecida, o apoio prestado na 
área da saúde: através dos seus hospitais, unidades de socorro e serviços clínicos em 
diversas especialidades. Para além da saúde, também a educação ocupa um lugar de 
relevo na instituição. As Escolas Superiores de Enfermagem da CVP, em Lisboa e Oliveira 
de Azeméis, e a Escola Profissional Almirante Tasso de Figueiredo, são exemplos disso. 
Ainda no plano educacional, o crescente interesse do cidadão em aprender a prestar os 
primeiros socorros em situações de acidente levou a CVP a direccionar o ensino do 
socorrismo à população em geral. 


