
O país 
 
O Grão-Ducado de Luxemburgo é um estado da Europa 
Ocidental, com capital de mesmo nome, possui o clima 
predominantemente temperado suave e  tem como vizi-
nhos a República da França, o Império da Alemão e o Reino 
da Bélgica. Luxemburgo é regido por uma Monarquia Cons-
titucional. O país havia perdido uma parte significativa de 
seu território em 1839 com o Tratado de Londres e a conse-
quente independência da Bélgica, que até então fazia parte 
do Reino Unido dos Países Baixos. Essa perda de território 
acabou por moldar o mapa de Luxemburgo, deixando o 
estado sem saídas pro mar e forçando a negociação com 
seus vizinhos com o intuito de ter, mesmo que de forma 
indireta, um porto. O Tratado porém, confirmou a indepen-
dência de Luxemburgo dando plena autonomia à um go-
verno soberano diferentemente do que ocorreu no passado 
onde o país fora regido pela Espanha, Áustria e Holanda em 
diferentes momentos. O país começa a desenvolver de ma-
neira exponencial o setor industrial focando principalmente 
na área de siderúrgicas.  
 
 
Luxemburgo e o Imperialismo  
 
Durante o século XIX, diversas potências imperialistas euro-
peias brigavam no cenário internacional buscando forma de 
maximizar ainda mais seus poderes, Luxemburgo, porém 
tinha como foco a industrialização interna e a concretiza-
ção de sua jovem nação. Em outras palavras, ante a corrida 
imperialista, a Confederação Suíça era um dos países euro-
peus menos comprometidos com tal expansão. Luxembur-
go também tinha pleno conhecimento das tensões existen-
tes entre as potências europeias como a França e a Alema-
nha e sabia que tais tensões ameaçariam a independência 
de seu estado.   
 
 
 

Luxemburgo na Conferência de Berlim 
 
Durante a Conferência de Berlim, Luxemburgo não deve 
lutar ferozmente pela aquisição de terras no continente 
africano.  Sua posição é notadamente neutra ante as nego-
ciações e sua presença na conferência é pautada na obser-
vação da ação dos outros países visando precaver qualquer 
possível dano que seja desferido ao seu país. Por ser uma 
nação jovem, sua presença visa tentar se concretizar e rea-
firmar sua soberania. 
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