
O  IMPERIALISMO DO SÉCULO XIX 
 

O domínio colonial 
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Como bem te recordas, estudaste a Revolução 
Industrial e as transformações económicas, 
culturais e sociodemográficas decorrentes ao 
longo do século XIX. 

 

Atenta nas fontes que se seguem. Que 
alterações se verificaram durante o século XIX? 

    

 

Inauguração da primeira linha de ferro na Itália, Nápoles-
Portici, 1839 (pintura de S. Fregola, Museu de San Martino) 
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O comércio internacional em meados do 
século XIX 
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Fruto do processo de industrialização, e apoiados pelo 
desenvolvimento técnico, científico e dos transportes, alguns 
países da Europa o Mundo. 
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Existem alguns países que se tornaram os banqueiros do Mundo e 
o governam como entendem: a Grã-Bretanha, a França, a 
Alemanha, a Holanda, a Bélgica. […] São, por excelência, as nações 
mais ricas da Terra, possuidoras, desde há muito, de uma sólida 
situação económica. Ao lado destas potências, começaram a 
crescer países mais jovens, que poderíamos designar por “novos 
ricos” como, por exemplo, os Estados Unidos da América. 

Grandes ou pequenos, antigos ou recentes, são cinco ou seis países 
que detêm a maior parte da riqueza do Mundo. […] 

 

Revista Dois Mundos (1896) 
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Na Conferência de Berlim havia sido estabelecido o princípio da ocupação 
efetiva, isto é, os territórios africanos pertenceriam aos países que tivessem 
meios para os ocupar. Consequentemente, o princípio do direito histórico, 
baseado na descoberta, foi desvalorizado.  

Perante isto, Portugal propôs-se unir Angola e Moçambique, ocupando a faixa 
territorial que separava as duas colónias. Todavia, este projeto, conhecido como 
“mapa cor-de-rosa”, apresentado, em 1886, pela Sociedade de Geografia de 
Lisboa, colidia com os interesses ingleses de ligar o Cairo (Egito) ao Cabo (África 
do Sul).  

Caricatura da Inglaterra 
levando Portugal pela mão. 

Caricatura do Ultimato Inglês Mapa cor-de-rosa 
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Em resumo… 

Nos finais do século XIX e inícios do século XX, a Europa dominava o mundo ao 
nível económico, político e cultural: Colonialismo e Imperialismo 

As principais potências europeias pretendiam alargar os seus impérios 

Conferência de Berlim (1884-1885) 
 

• Solucionar a partilha da África equatorial entre as potências  
• Princípio da ocupação efetiva, pondo, assim, fim ao tradicional 

direito histórico da descoberta 

Mapa cor-de-rosa (1886) 
• Portugal pretendia unir os 

territórios que se 
encontravam entre Angola 
e Moçambique 

Ultimato inglês (1890) 
• Exige a retirada das tropas 

portuguesas desses territórios 
• Portugal, com receio de perder as 

relações diplomáticas com 
Inglaterra, cede ao ultimato 

69 
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