
O país 
 
Portugal está localizado no sudoeste da Europa e seu terri-
tório abrange 92.090 quilômetros quadrados, sendo influ-
enciado por um clima mediterrâneo e tendo a população de 
aproximadamente 3,5 milhões de residentes. Tem como 
fronteira ao norte e leste a Espanha e a sul e oeste o Ocea-
no Atlântico. Portugal está aos comandos de Dom Luís I e  
passa por um momento de crise financeira deixada pela 
política econômica anterior, devido à investimentos estran-
geiros que geraram receitas para fora e não para o país in-
ternamente, deixando a balança comercial negativa, sendo 
que o intuito principal do país era buscar o desenvolvimen-
to.   
 
Reino de Portugal e o Imperialismo  
 
O país foi um dos pioneiros em explorar o continente Afri-
cano — por volta de 1430, os portugueses já haviam con-
quistado Ceuta e também já haviam penetrado em partes 
do Marrocos, impulsionados pelas grandes navegações em 
busca de trigo e outros cereais para abastecimento do rei-
no, além de também comercializarem metais preciosos e 
especiarias, financiados pelo rei Duarte I. Portugal precisa-
va de matérias primas para desenvolver sua indústria, e 
como a África era um continente que tinha muitos recursos 
a serem explorados, os portugueses não pouparam esfor-
ços em se instalar no continente desde então. E não foi 
apenas para a África que o Reino Português  expandiu seu 
território — antes mesmo de chegarem à África, Portugal 
utilizou de seu domínio marítimo dos séculos XV e XVI para 
chegar na Ásia e na América, intensificando também sua 
exploração nesses continentes. Na China, os portugueses 
se instalaram principalmente em Macau, local de importan-
te intercâmbio entre orientais e ocidentais . 
 
 
 
 
 

Reino de Portugal na Conferência de Berlim 
 
Portugal tinha o interesse de manter os territórios já con-
quistados do Chipre, Angola e Moçambique. Para tanto, fez 
a proposta do Mapa cor de Rosa, que consistia em ligar An-
gola e Moçambique para formar uma só província, porém 
os interesses portugueses eram conflitantes com os ingle-
ses, que pretendiam ligar através de uma via férrea os terri-
tórios de Cabo e Cairo. Durante grande parte do período, 
Portugal demonstrou fragilidade em colonizar a África, 
agravando cada vez mais a crise política que o país estava 
passando.  
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