
O país 
 
O Reino de Espanha é um país europeu localizado na Penín-

sula Ibérica, e sua capital é a cidade de Madri. Seu território 

limita-se entre Portugal e França, abrange cerca 504 782 

km². Um pais marcado pela monarquia na segunda metade 

do século XIX e por várias instabilidades políticas. Com o 

fim da República Espanhola em 1974, Afonso XII é procla-

mado como rei. A nova Constituição de 1876 estabeleceu a 

Espanha como uma monarquia constitucional com uma 

legislatura bicameral.  A economia espanhola está em pro-

cesso de indústria nascente, apoiada por medidas protecio-

nistas extremas. Para trazer uma consolidação para o novo 

regime era importante a busca de riquezas, sendo a sua 

participação na Conferência de Berlim efetiva, porque seria 

uma via de possível estabilização política e econômica, 

além de lucros.  

 
 
O Reino da Espanha  e o Imperialismo  
 

Foi um reino marcado por  ter dominado o mundo junto 

com Portugal durante séculos, porém teve suas colônias 

enfraquecidas ao passar dos tempos, no século XIX com as 

crises políticas e econômicas. Foi um dos primeiros países 

do continente europeu a invadir a África, e devido à sua 

localização, o norte do continente africano possuía maior 

interesse para os espanhóis. O Marrocos foi um das princi-

pais regiões da África que a Espanha ocupou, devido sua 

posição entre dois oceanos, possuindo um conflito com a 

França, porque a mesma tentava ocupar o território  para 

proteger  sua marcação na Argélia.  

  

O Reino da Espanha na Conferência de Berlim 

O Reino da Espanha teve uma pequena participação na 

Conferência de Berlim, porém não insignificante, pois o 

mesmo possuía terras na África desde do século XV, como 

as ilhas Canarias, que eram fortes produtores de cana de 

açúcar e Guiné Equatorial que primeiramente pertencia a 

Portugal, porém a Espanha foi ganhando espaço ao decor-

rer do tempo e um dos seus principais objetivos era manter 

suas terras e evitar disputas territoriais futuras. 

Dossiê  
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