
O país 
 
Império Austro-Húngaro foi um vasto e importante Esta-
do europeu, sucessor do Império Austríaco. Resultante de 
um acordo entre as nobrezas austríacas e húngara em 1867, 
na época em que a Áustria declinara em força e poder - tan-
to na Península Italiana como entre os Estados da Confede-
ração Germânica. O império tinha uma superfície total de 
677.546 km² e sua população era estimada em 52,5 milhões 
de habitantes. Depois de terem sido expulsos da Alemanha 
e da Itália, a Monarquia Dual voltou-se para os Balcãs, que 
estavam em tumulto, enquanto os esforços nacionalistas 
estavam tentando acabar com o governo dos otomanos. A 
Áustria imaginava um império multiétnico e religiosamente 
diverso sob o controle de Viena.  
 
 
O Império Austro-Húngaro e o Imperialismo  
 
A partir do Congresso de Viena de 1815, o Império Austría-
co liderou a política europeia até 1848, defendendo a mo-
narquia absoluta e o Antigo Regime contra o liberalismo e o 
nacionalismo, que vinham ganhando cada vez mais espaço 
nas políticas internacionais. A Áustria-Hungria firmou uma 
aliança com a Rússia e com  Prússia que em seguida ficou 
conhecida como a Liga dos Três Imperadores, que foi mar-
cado pelo interesse compartilhado entre a Rússia e a Áus-
tria nos Balcãs, mostrando que os mesmos possuíam uma 
rivalidade, visto que os território da Turquia também eram 
visados por ambos.  O Congresso de Berlim em 1878 deixou 
a Áustria ocupar (mas não anexar) a província da Bósnia e 
Herzegovina, uma área predominantemente eslava. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Império Austro –Húngaro na Conferência de Berlim 
 
A Áustria-Hungria tentou estabelecer colônias ultramarinas 
no passado. Em 1775, uma nova companhia austríaca do 
Leste da Índia foi fundada em Trieste. Em 1777, um peque-
no forte foi criado na Baía de Maputo. Alguns anos depois, 
os portugueses tomaram o forte. Também reivindicaram as 
Ilhas Nicobar como uma colônia imperial (Kronkolonie), mas 
a Dinamarca reclamava as ilhas. Por este motivo, a Áustria 
ficou sob pressão das outras potências mundiais e, devido à 
falta de uma poderosa marinha, não havendo chance de 
defender reivindicações coloniais ultramarinas, Maria Tere-
sa é forçada a dissolver a companhia do Leste da Índia de 
Trieste em 1783 e, eventualmente, abandonar todas as rei-
vindicações coloniais. Apesar de não possuir nenhum impé-
rio colonial  em 1885, a Áustria Hungria  foi convidada a 
participar da  Conferência de Berlim, o que mostrava que 
apesar da falta de expansão ultramarina, assim como ou-
tros problemas internos e econômicos do império, a Áustria
-Hungria ainda era um dos grandes poderes da Europa e 
possuía uma forte influência . 
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