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v  Os países vencidos não presenciaram às negociações 

v  Diferenciação entre potências aliadas: 
•  « principais potências aliadas e associadas » 
•  « potências aliadas e associadas » que « foram directa ou indirectamente arrastadas 

para a guerra » 

v  Desmembramento de impérios europeus 

v  Criação de novos países 

v  Alteração de fronteiras 



Art. 51; 81; 87 Perda de territórios 

Art. 119 Perda das colónias  

Art. 231; 233 Pagamento de pesadas indemnizações  

Art. 168 Limitação da força militar nacional e da indústria militar 

Art. 42; 428 Vigiamento de fronteiras por tropas estrangeiras 

Análise do doc. 3A, pág. 15  



Perda de territórios e de colónias Diminuição do número de consumidores, mão-de-obra e mercados 

Pagamento de indemnizações Atraso no avanço industrial 

Limitação da força e da indústria 
militar Desemprego 

Redução da exploração mineira 

Vigiamento de fronteiras por 
tropas alemãs 

Perda de soberania sobre territórios 

Descontentamento 
popular 





Desmembramento 
dos impérios 

centrais europeus 

Redefinição de 
fronteiras 

Novos países 

Descontentamento 
popular 

“Triunfo” das ideias 
demoliberais 

Reforço dos 
movimentos 
nacionalistas 



Perdas humanas e 
materiais: campos, 

indústrias 

Endividamento dos 
estados  

Escassez de alimentos e 
bens materiais Subida de preços 

Desvalorização da moeda 

Alta taxa de inflação  

Crise económica agravada e 
generalizada 

Fraqueza da moeda 
europeia 

Recurso a empréstimos para 
pagar as importações 

Necessidade de 
importação 



Fornece bens materiais e 
empréstimos à Europa 

Novos métodos de organização do 
trabalho (Fordismo) 

Aumento da produção e do capital 
disponível 

Acentuado crescimento 
económico 

Investimentos económicos 
na Europa 



Conferência de Paz : 
Tratado de 

Versalhes (1919) 

Inspirada no «Discurso 
dos 14 pontos» de Wilson 

Instituída em Abril de 
1919 

Alimentou a esperança 
numa Europa pacífica 

e próspera 

•  Secretariado 
•  Assembleia Geral 
•  Conselho 
•  Tribunal Internacional 

de Justiça 

•  Organização 
Internacional do 
Trabalho 

•  Banco Internacional 

Permitiu a recuperação 
económica da Europa 
destruída pela guerra 



Manter a paz e a 
segurança 

Incentivar a 
entreajuda a nível 

internacional 

•  Redução dos armamentos 
•  Não recurso à guerra 
•  Garantia da independência e integridade territorial dos países 
•  Boicotar o país que desencadeasse uma guerra 

•  Relações internacionais abertas e francas (fim dos pactos secretos) 
•  Respeito pelo direito internacional e pelos tratados 
•  Garantia de protecção das minorias nacionais 



Obstáculos 

•  Países derrotados: excluídos 
•  Insatisfação dos países vencedores 
•  Discordância de algumas minorias 

com o novo mapa geopolítico 
europeu 

•  Pesadas indemnizações exigidas aos 
derrotados 

•  Os E.U.A. não entraram na S.D.N. 
•  Impotência face aos acontecimentos 

da década de ‘30. 



http://centrodesignfeevale.files.wordpress.com/2009/11/zz02e56f1d.jpg 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/maps/europe1919.htm 

http://www.museocaricatura.it/ebook/piavemormorava/ilpiave.pdf  

http://www.defencetalk.com/pictures/showfull.php?photo=23712  

 

 

http://oldhickorysweblog.blogspot.com/2006/10/jeffrey-record-on-appeasement.html  

http://www.keiththompsonart.com/pages/grandmap.html 

http://www.cartoonstock.com/directory/f/first_world_war.asp  
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