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SUMMARY

Changing global climate as a result of strong human impact on system earth, is 
receiving much scientific, political and public attention. For a thorough under-
standing of the effects of global climatic changes, a look at the geological past 
provides valuable insights. Geological records in sediments of coastal zones 
bear traces of both terrestrial and marine processes. Coasts with a narrow con-
tinental shelf (up to 200 m water depth) and a steep continental slope enable 
robust geological reconstructions because of the high sediment accumulation 
rates and well-defined sediment pathways. At passive continental margins, thick 
sediment layers with high resolution geological archives are present due to a 
large fluvial sediment supply. Furthermore, disturbances by volcanoes and large 
earthquakes are absent, making passive continental margins well suited to im-
prove the fundamental understanding of sedimentary processes on continental 
margins.
 Most studies of continental margins either focus on the terrestrial 
part or on the marine part of the system. To improve the understanding of 
sedimentary processes and to unravel the controls on terrestrial and marine 
sedimentation, an integrated palaeoenvironmental reconstruction of a passive 
margin including the delta, coast, continental shelf and slope, and the deep 
sea abyssal plain is needed. Special emphasis should be given to the significant 
influence of transport and sedimentation processes under varying climates. For 
this purpose the collaborative research project SEDPORT was initiated within 
the European Science Foundation (ESF) EUROCORES EUROMARGINS 
framework. The general aims of this project are:

To better determine the influence of terrestrial and marine sediment 1. 
transport mechanisms on the composition and physical properties of the 
last glacial to Holocene margin sediment cover with respect to modern 
environmental conditions;
To investigate how sedimentation processes have changed under vary-2. 
ing climate conditions affecting ocean circulation, sea level, continental 
weathering, vegetation and precipitation since the last glacial into the 
Holocene.

The Iberian passive margin near the Lower Tagus Valley is well suited for 
such a study. Due to the narrow exit of the valley southwest of Lisbon, the 
Tagus River acts as a point source of sediment. The narrow and deep bedrock-
confined Lower Tagus Valley is an efficient trap for fluvial, tidal and marine 
deposits and enables robust sediment pathway and volumetric reconstruc-
tions. During sea-level lowstand the narrow continental shelf caused efficient 
sediment bypassing to the Tagus Abyssal Plain while during highstand sea 
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level, sediments were efficiently trapped in the Lower Tagus Valley and on the 
narrow shelf.

The general aims of this study are elaborated through a series of specific aims, 
which resulted in two intermingled lines of research which have the correla-
tion of land and sea records as a common background:

Reconstructing the 1. palaeogeographic evolution and fluvial-marine sediment 
budget of the Tagus depositional system using facies, sedimentary architec-
ture, sequence-stratigraphy and timing of sediment deposition;
Identifying the 2. controls on the nature and architecture of incised-valley 
successions, changing sediment fluxes and fluvial-marine depocenter 
migrations.

To achieve these aims, a large dataset was created for the Tagus depositional 
system, consisting of hand and mechanical cores from the Lower Tagus Valley 
floodplain and three marine cores; two from the continental shelf (D13882 
and GeoB-8903-1) and one from the Tagus Abyssal Plain (MD03-2698). 
Samples from these cores were used for multi-proxy measurements (radiocar-
bon age, grainsize, and heavy mineral, organic matter, carbonate, floral, and 
faunal content). Additionally, lithological and sedimentological information 
from 284 cone penetration tests, and continuous and discontinuous geological 
cores used for geotechnical studies was used. Geological cross sections and pal-
aeogeographic maps were constructed to facilitate the calculation of sediment 
budgets.

The palaeogeographic evolution and fluvial-marine 
sediment budget of the Tagus depositional system
Around 20,000 years ago | lowstand sea level: incision
Lowstand sea level (120 m lower than at present) and a direct connection 
between the Lower Tagus Valley and the ocean across the narrow (~30 km) 
continental shelf caused incision of a deep valley (~70 m near Lisbon) by the 
Tagus River which reached up to ~100 km inland. Fluvial sediments were effi-
ciently bypassing the largely exposed shelf via incised valleys directly funnelling 
into the heads of marine canyons and to the deep sea (4000-5000 m depth; Ta-
gus Abyssal Plain), where the main depocentre was located. Bypassing of fluvial 
sediment resulted in high-frequency turbidite deposition on the Tagus Abyssal 
Plain between 20,000 and 15,000 years ago. The Tagus was a braided, and 
since ~14,000 years ago a single-channel river. The deep incision of the valley 
prevented large-scale erosion by a transgressive marine system. Consequently a 
thick lowstand systems tract has been preserved. The deep incision of the Lower 
Tagus Valley and the efficient sediment bypass, show that besides catchment 
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size and sea level, the width of the shelf is an important downstream control 
on incision dimension by means of fluvial gradient and landward extent of 
regressive erosion.

20,000-12,000 years ago | rapid relative sea-level rise: transgression
Since ~20,000 years ago relative sea level rose rapidly and at ~12,000 years 
ago, the rising sea level pushed the Tagus fluvial system far inland, creating ac-
commodation space and ultimately drowning the Lower Tagus Valley. On the 
Tagus Abyssal Plain rapid sedimentation continued until ~11,500 years ago 
because of a continued supply of fluvially derived sediment. The final stage of 
rapid deep-sea deposition coincides with the onset of increased sedimentation 
on the shelf at ~13,500 years ago, which continued until ~10,500 years ago 
and reflects a landward depocentre shift caused by relative sea-level rise.

12,000-7000 years ago | final stage of relative sea-level rise: transgression
The final stage of relative sea-level rise from ~40 m below present-day sea level 
at ~12,000 years ago to present-day sea level at ~7000 years ago resulted in 
transgression in the deeply incised lowstand valley (transgressive systems tract). 
Because of this transgression, the accommodation space was maximal in the 
Lower Tagus Valley and the depocentre shifted landward. The morphology 
of the valley with its narrow exit created a sheltered inland basin upstream of 
Lisbon, strongly reducing the effect of storms and storm surges in the drowned 
valley. Since ~7000 years ago the Lower Tagus Valley was completely drowned 
and occupied by tidal and marine environments which reached up to 100 km 
inland. The valley trapped increasing sediment volumes, which limited export 
to the shelf. Therefore, sedimentation on the shelf strongly decreased during 
the early stage of the Holocene (~10,500-5000 years ago).

7000-2000 years ago | fluvial sediment supply: regression
A stable relative sea level since ~7000 years ago resulted in regression marked 
by bayhead delta progradation and the build-up of a fluvial wedge in the Lower 
Tagus Valley (highstand systems tract). Around 5000 years ago, the valley was 
filled to such an extent that gradually sediment export occurred again, and 
on the shelf a subaqueous delta and mudbelt built up, reflecting a seaward 
depocentre shift. After ~7000 years ago a continued fluvial sediment supply 
combined with the protected setting of the valley resulted in mainly upstream 
controlled regression. The fluvial sediment wedge prograded downstream 
and simultaneously the Holocene onlap point migrated upstream. Between 
~5500-1000 years ago the flooding history of the Lower Tagus Valley was 
dominantly controlled by climatic variability.
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2000-0 years ago | human impact: increased fluvial-marine sedimentation
Since ~2000 years ago the Tagus fluvial-marine depositional system increas-
ingly reflects land-use changes in the catchment. In the floodplain grainsize 
coarsened and sedimentation rate increased. This is explained by an increased 
flooding frequency and/or intensity. On the Tagus shelf the mudbelt grain-
size fined, together with a higher sedimentation rate. The fining grainsize is a 
consequence of a strongly increased suspended sediment flux towards the shelf. 
The higher concentration of fine mud may have resulted in subdued winnow-
ing and therefore a better preservation of fine-grained sediment. The observed 
changes are interpreted as the result of increased erosion of catchment slopes 
due to deforestation and increasing agriculture. Four depositional phases 
related with human impact on the natural landscape in the Tagus catchment 
were identified (~2300/~1600/~1100/~670 years ago), the latter two being 
strongest.

Sediment budgets at a passive continental margin
Using a (semi-) quantitative approach to quantify sediment fluxes and budgets 
of the fluvial-marine depositional system, an up to 2.5 times higher flux and 
storage of sediment during the last ~7000 years was identified. This increased 
flux was favoured by more arid climate conditions and land-use changes. The 
analysis of the fluvial flooding history using local observations (cores) did not 
identify the increased flux. This illustrates the advantage of a (semi-) quantita-
tive approach using sediment budgets, because it provides a time-integrated 
three-dimensional reconstruction of sediment supply and deposition. It un-
derlines the importance of an integrated land-ocean study and the quantifica-
tion of fluvial-marine sediment fluxes to identify effects of climate change and 
human impact on depositional systems.

Controls
The multi-disciplinary and multi-proxy approach utilized in the present study 
has clearly demonstrated the shelf region—situated at the confluence of ter-
restrial and marine processes—to be extremely sensitive to developments in the 
terrestrial and marine realms. The main controls responsible for sedimentary 
changes on the studied passive continental margin are:

Sea-level change:•	  this has a strong control on shifting sediment depocen-
tres. Depocentre movement and sea-level change play a large role in the 
situation of large sediment bodies such as fluvial channels and turbidites, 
which are potential hydrocarbon reservoirs.
Configuration of the continental shelf:•	  the configuration of the 
continental shelf (narrow, incised by a river valley) greatly affects sedi-
ment transport and bypass to the deep sea, thereby affecting depocentre 
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location. A deeply incised inland river valley captures large sediment 
quantities during sea-level highstand, thereby limiting marine deposition. 
On the other hand, a deeply incised valley funnelling into the head of a 
submarine canyon efficiently bypasses sediment to the deep sea during 
sea-level lowstand.
Human impact:•	  using detailed sedimentological, chronological and 
historical data from the river valley, catchment and shelf, the effect of 
human impact in the river catchment could be traced from source-to-sink. 
Extensive human impact thereby sheds light on the direction, scale and 
timing of the response of the fluvial-marine depositional system to large-
scale external forcing.
Tectonic activity:•	  despite historic tectonic activity (large earthquakes in 
1531, 1755 and 1909 AD) the horizontal relative sea-level curve since 
~7000 years ago suggests that neotectonic uplift or subsidence were 
limited. Further, the present study has not identified sedimentological 
features in the fluvial-marine depositional system which could be clearly 
linked with earthquakes or tsunamis. The relatively thin lowstand braided 
Tagus River deposits directly overly Tertiary deposits, implying that 
subsidence in the Lower Tagus Valley was absent during the Quaternary 
period. Long-term tectonic uplift prevailed, preventing the deposits from 
being lowered below the scour depth of younger fluvial systems.
Fluvial sediment supply and climate change:•	  a stable sea level during the 
last 7000 years resulted in the increased relative importance of fluvial sedi-
ment supply, which controlled regression and fluvial progradation. Quan-
titative estimates of sediment volume for the last ~12,000 years show a 
drastically increased sediment flux and storage in the Tagus fluvial-marine 
depositional system after ~7000 years ago, which was favoured by climate 
change. Since the end of the African Humid Period (~5,500 years ago) 
regional climate resulted in more arid conditions and regional forest-cover 
decreased. Land-use changes since ~2000 years ago were added to that 
causing an increased vulnerability to soil erosion which resulted in an up 
to a 2.5 times higher sediment flux to the Lower Tagus Valley and shelf. 
The increased sediment flux did not coincide with a gradual increase in 
(peak) flood discharges during the last ~6000 years, although three phases 
of increased fluvial activity were established in distal floodbasin settings 
(6500-5500, 4900-3500 and 1000-0 years ago). Quantitative estimates 
of sediment volume deposited by the Tagus depositional system have 
enabled calculation of the total mechanical denudation rate for the Tagus 
catchment, which equals ~0.09 mm/y. This value is in agreement with 
long-term (10-40 ka) erosion rates from Central European catchments.
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RESUMO

As alterações climáticas como resultado do forte impacto humano na Terra, 
tem recebido uma importante atenção por parte da comunidade científica 
bem como do poder político e da população em geral. Para um conhecimento 
detalhado dos efeitos das alterações climáticas globais, é necessário um olhar 
sobre o registo geológico, pois fornece um entendimento valioso. Os registos 
geológicos nos sedimentos das zonas costeiras contêm marcas de processos 
terrestres e marinhos. 
 As zonas costeiras com uma plataforma continental estreita (até 200 
m de profundidade) e com uma encosta íngreme permitem reconstruções 
geológicas robustas, devido às elevadas taxas de acumulação de sedimentos e 
vias de transporte de sedimentação bem definidos. Nas margens passivas conti-
nentais, as camadas espessas com registos geológicos de alta resolução existem 
devido ao elevado fornecimento de sedimentos fluviais. Adicionalmente, 
devido a ausência de perturbações por parte de vulcões ou de sismos de grande 
intensidade, as margens passivas continentais são adequadas para uma melhoria 
no entendimento fundamental dos processos sedimentares nas margens conti-
nentais.
 A maior parte dos estudos das margens continentais incide ou na 
componente terrestre ou na componente marinha do sistema. De modo a 
melhorar o entendimento dos processos sedimentares e para desvendar quais 
os controlos da sedimentação terrestre e marinha, é necessária uma recon-
strução paleoambiental integrada de uma margem passiva que inclua a parte 
deltaica, costeira, plataforma e talude continentais, e planície abissal profunda. 
Uma ênfase especial deve ser dada aos processos de transporte e sedimentação 
sujeitos a climas variados desde a zona mais distante da costa até ao oceano. 
Por esta razão, iniciou-se dentro da estrutura da European Science Foundation 
(ESF) EUROCORES EUROMARGINS o projecto de investigação conjunta 
SEDPORT. Os objectivos gerais do projecto são:

Melhorar a compreensão dos mecanismos de transporte terrestre e mar-1. 
inho na composição e propriedades físicas da cobertura sedimentar que vai 
da última glaciação até ao Holocénico (de há 20.000 anos  até à actuali-
dade), com atenção às condições ambientais actuais em geral;
Averiguar como os processos de sedimentação mudaram quando sujeitos 2. 
a condições climatéricas diversas que tiveram influência na circulação 
oceânica, no nível do mar, na meteorização continental, na vegetação e 
precipitação desde a última era glaciar até ao Holocénico. 

Para este estudo, a margem passiva Ibérica junto ao Vale Inferior do Tejo é ad-
equada. Devido à saída estreita do vale a sudoeste de Lisboa, o Rio Tejo actua 
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como fonte de sedimentos. O Vale Inferior do Tejo que é estreito e confinado 
por um soco rochoso profundo, é uma armadilha eficiente para depósitos, 
fluviais, tidais e marinhos e permite uma reconstrução robusta dos percursos e 
volumes sedimentares. Durante um nível do mar baixo devido à estreita plata-
forma continental, os sedimentos atravessam/passam de um forma eficiente 
para a Planicie Abissal do Tejo (5000 m de profundidade), no entanto, durante 
um nível do mar alto os sedimentos ficam retidos no Vale Inferior do Tejo ou 
na estreita plataforma. 

Os objectivos gerais deste estudo foram elaborados através de uma série de 
objectivos mais específicos, que resultou em duas linhas de investigação inter-
ligadas, que têm como fundo comum a correlação entre os registos terrestres e 
marinhos:

Reconstruir a 1. evolução paleogeográfica e a provisão sedimentar marinho-
fluvial no sistema deposicional do Tejo, utilizando fáceis, arquitectura 
sedimentar, sequência-estratigráfica e período de deposição sedimentar;
Identificar os 2. controlos na natureza e arquitectura das sucessões de vales 
encaixados modificando os fluxos sedimentares e as migrações dos depo-
centros marinho-fluviais.

Para atingir estes objectivos, foi compilado um grande volume de dados para o 
sistema deposicional do Tejo, com sondagens manuais e mecânicas na planície 
de inundação do Vale Inferior do Tejo e três sondagens de pistão, dois na plata-
forma continental (D13882 e GeoB-8903-1) e um da Planície Abissal do Tejo 
(MD03-2698). Amostras destes testemunhos de sondagens foram utilizados 
para medições de multi-indicadores (datações radiocarbono, granulometria, 
minerais pesados, matéria orgânica, carbonatos, flora e fauna). Adicional-
mente, foram utilizados dados geotécnicos com a informação litológica e 
sedimentológica de 284 testes de penetração e testemunhos de sondagem 
geológicos contínuos e descontínuos. De modo a facilitar o cálculo do balanço 
sedimentológico foram elaborados perfis geológicos e mapas paleogeográficos.

A evolução paleogeográfica e a provisão sedimentológica 
fluvial-marinha no sistema deposicional do Tejo
Aproximadamente 20.000 anos atrás | nível do mar baixo: 
encaixamento
O nível do mar baixo (120 m abaixo do actual) e a ligação directa entre o Vale 
Inferior do Tejo e o oceano através da estreita (~30 km) plataforma continental 
o Rio Tejo causou o encaixe de um vale profundo (~70 m junto a Lisboa) que 
se estendeu até 100 km para o interior. Os sedimentos fluviais foram eficien-
temente transportados passando a plataforma exposta por vales submarinos 
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e canalizando estes sedimentos directamente para as cabeceiras dos canhões 
submarinos e em direcção à planície abissal (4000-5000 m de profundidade, 
Planície Abissal do Tejo), onde estava localizado o principal depocentro. Este 
transporte de sedimentos fluviais resultou numa deposição turbidítica de alta-
frequência na Planície Abissal do Tejo a 20.000 e 15.000 anos atrás. O Tejo 
caracterizava-se pelas várias ramificações e há cerca de ~14.000 anos passou 
a ser um rio de canal único. Os vales profundos encaixados impediram uma 
erosão a larga escala por um sistema transgressivo marinho. Consequentemente 
ficou registada uma camada espessa do período de mar baixo (lowstand systems 
tract). O forte encaixe do Vale Inferior do Tejo e o transporte eficiente dos sedi-
mentos, mostra que apesar do tamanho da captura e o nível do mar, a largura 
da plataforma é um importante controlo a jusante da largura do encaixe, na 
inclinação fluvial e na extensão para o interior da erosão regressiva.

20.000 a 12.000 anos atrás | aumento súbito do nível do mar: 
inundação do vale
Por volta de há 20.000 anos atrás houve uma subida rápida do nível do mar, 
e à aproximadamente 12.000 anos o mar empurrou o sistema fluvial do Tejo 
para o interior, criando um espaço de acomodação e por fim submergido o Vale 
Inferior do Tejo. Na Planície Abissal a sedimentação efectuou-se a um ritmo 
acelerado até ~11.500 anos atrás devido a um fornecimento constante de sedi-
mentos fluviais. A etapa final da deposição em oceano profundo coincide com 
a crescente sedimentação na plataforma, por volta de 13.500 anos atrás, proc-
esso que continuou até ~10.500 anos atrás e reflecte a migração do depocentro 
para o interior por influência de um aumento relativo do nível do mar.  

12.000 a 7000 anos atrás | etapa final da subida relativa do nível do mar: 
submersão completa do vale
A etapa final da subida relativa do nível do mar de ~40 m abaixo do actual 
nível do mar à cerca de 12.000 anos atrás, até ao nível do mar actual há ~7000 
anos, resultou numa transgressão do vale profundo (transgressive systems tract). 
Devido a esta transgressão, o espaço de acomodação foi máximo no Vale 
Inferior do Tejo e o depocentro migrou para terra. A morfologia do vale com 
uma saída estreita criou uma bacia terrestre abrigada a montante de Lisboa, 
que reduziu grandemente o efeito de tempestades no vale submerso. Desde 
há ~7000 anos atrás o Vale Inferior do Tejo foi completamente submerso e 
foi ocupado até 100 km para o interior por ambientes tidais e marinhos. O 
vale encurralado aumentou o volume de sedimentação, o que limitou a carga 
sedimentar para a plataforma. Deste modo, a sedimentação na plataforma 
diminuiu grandemente no início do Holocénico (~10.500-5000 anos atrás).
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7000 a 2000 anos atrás | fornecimento fluvial de sedimentos: 
estabelecimento do delta
Um nível do mar estável há ~7000 anos atrás resultou numa regressão mar-
cada por uma progradação deltaica e a constituição de uma cunha fluvial no 
Vale Inferior do Tejo (highstand systems tract). Há 5000 anos atrás, o vale foi 
preenchido numa extensão tal que teve que ocorrer um reinício do transporte 
de sedimentos, e na plataforma formaram-se um delta subaquático e uma faixa 
lodosa, reflectindo uma migração do depocentro em direcção ao mar. Depois, 
há ~7000 anos atrás um fornecimento continuo de sedimentos combinado 
com a localização protegida do vale resultou numa regressão controlada a 
montante. A cunha de sedimentos fluviais progradou para jusante e simul-
taneamente o ponto onlap do Holocénico migrou a montante. Por volta de 
~5500-1000 anos atrás a história de inundações do Vale Inferior do Tejo foi 
dominantemente controlada por alterações climáticas.

2000 a 0 anos atrás | impacto humano: 
um aumento de sedimentação fluvio-marinha
Há 2000 anos atrás há um reflexo na mudança de utilização da terra na captura, 
no sistema fluvio-marinho deposicional do Tejo. Na planície de inundação a 
granolumetria da sedimentação tornou-se mais grosseira. Na plataforma do 
Tejo a granulometria da faixa lodosa tornou-se mais fina, juntamente com 
um aumento da taxa de sedimentação. A diminuição da granulometria é uma 
consequência do aumento do fluxo de sedimentos que chega à plataforma. A 
alta concentração de argila fina poderá ter resultado numa melhor preservação 
dos sedimentos de granulometria fina (subdued winnowing). Estes mudanças 
podem ser explicadas pelo aumento da erosão dos declives de captura devido à 
desflorestação e aumento da actividade agrícola, o que resultou num aumento 
intensidade e/ou frequência de cheias. Foram identificadas quatro fases de 
deposição relacionadas com o impacto antropogénico na paisagem natural 
da captura do Tejo (~2300/~1600/~1100/~670 anos atrás), sendo as duas 
últimas foram as mais intensas.

O balanço sedimentar numa margem passiva continental
Utilizando uma abordagem (semi-) quantitativa para quantificar os fluxos 
e provisões de sedimentação num sistema deposicional fluvio-marinho, foi 
identificado um fluxo e armazenamento sedimentar 2,5 vezes superior nos 
últimos ~7000 anos. Este aumento do fluxo foi favorecido por condições de 
clima mais árido e uma mudança da utilização da terra. Da análise da história 
de inundações fluviais utilizando observações locais (testemunhos de sond-
agem) não foram identificados aumentos de fluxo. Isto ilustra a vantagem de 
uma abordagem (semi-) quantitativa utilizando balanços sedimentares, porque 
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proporciona reconstrução da produção e deposição sedimentar tridimensional 
e integrada no tempo. Sublinha a importância de um estudo integrado terra-
oceano e da quantificação dos fluxos sedimentares fluvio-marinhos para iden-
tificar os efeitos das mudanças climáticas e o impacto do homem nos sistemas 
deposicionais. 

Controlos
A abordagem multi-disciplinar e recorrendo a multi-indicadores utilizada no 
presente estudo mostrou claramente que a região da plataforma, situada na 
confluência dos processos marinhos e terrestres, é extremamente sensível a 
desenvolvimentos nos domínios terrestre e marinho. Os principais controlos 
responsáveis pelas alterações sedimentares na margem passiva estudada são:

Variação do nível do mar: esta variação tem um forte controlo no desloca-•	
mento dos depocentros sedimentares. O movimento dos depocentros e a 
variação do nível do mar desempenham um papel importante em grandes 
corpos sedimentares como canais fluviais e turbiditos, que poderão ser 
potenciais reservatórios de hidrocarbonetos.
Configuração da plataforma continental: a configuração da plataforma •	
continental (estreita, encaixada por um vale de rio) afecta grandemente 
o transporte sedimentar para o grandes profundidades, afectando deste 
modo a localização de depocentros. Um vale fluvial encaixado captura 
grandes quantidades de sedimentos durante períodos de nível do mar alto, 
limitando assim a deposição marinha. Por outro lado, durante períodos de 
nível do mar baixo um vale submarino profundo canaliza para a cabeceira 
de um canhão submarino e transporta eficazmente os sedimentos para mar 
profundo.
Impacto humano: utilizando dados sedimentológicos, cronológicos e •	
históricos detalhados do vale do rio, na captura e na plataforma, o efeito 
do impacto humano na captura do rio, pode ser seguida desde a origem 
até a profundidade (planícies abissais). Desta forma, o impacto humano 
extensivo demonstra a direcção, escala e tempo de resposta de uma força 
externa no sistema deposicional fluvio-marinho a uma escala alargada.
Actividade tectónica: Apesar da actividade tectónica histórica (sismos de •	
grande intensidade em 1531, 1755 e 1909) a curva de forma horizontal 
relativa aos últimos ~7000 anos sugere que o levantamento neotectónico 
ou subsidência são incipientes. Além disso, o estudo não identificou cara-
cterísticas sedimentológicas no sistema deposicional marinho-fluvial que 
possam ser claramente relacionados com sismos ou tsunamis. Os depósitos 
relativamente fino e ramificado do Rio Tejo situado directamente sobre 
o Terciário, implicam que durante o período Quaternário (últimos 2,5 
milhões de anos) a subsidência no Vale Inferior do Tejo não existiu. Preva-
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leceu durante um período longo, um levantamento tectónico impedindo 
que os depósitos baixassem a um nível inferior relativamente à profundi-
dade do encaixe dos sistemas fluviais recentes.
Fornecimento fluvial de sedimentos e alterações climáticas: um nível •	
do mar estável durante os últimos 7000 anos resultou no aumento da 
importância relativa do fornecimento de sedimentos fluviais, que con-
trolou a regressão e a progradação fluvial. Estimativas quantitativas do 
volume de sedimentos dos últimos ~12000 anos demonstraram um fluxo 
sedimentar crescente e a deposição no sistema fluvio-marinho do Tejo 
a aproximadamente 7000 anos atrás, que foi favorecida pelas alterações 
climáticas. Desde o fim do Período Húmido Africano (aproximadamente 
5500 anos atrás) as condições climatéricas regionais tornaram-se mais 
áridas. A diminuição da cobertura florestal e a mudança da utilização do 
solo contribuiu para um aumento da vulnerabilidade do solo à erosão, 
que resultou num fluxo de sedimentação no Vale Inferior do Tejo e na 
plataforma 2,5 vezes superior. Este aumento de fluxo de sedimentação não 
coincidiu com um aumento gradual das inundações durante os últimos 
~6000 anos, apesar de três fases de aumento de actividade fluvial se terem 
fixado numa bacia de inundação mais distal (6500-5500, 4900-3500 e 
1000-0 anos atrás). Estimativas quantitativas sobre volume de sedimentos 
depositados no sistema deposicional do Tejo, permitiram o cálculo da taxa 
total de denudação mecânica para a captura do Tejo, cujo total é de cerca 
de 0,09 mm/ano. Verifica-se que este valor está concordante com as taxas 
de erosão a longo prazo (10.000-40.000 anos) para as capturas na Europa 
Central.


