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CAPÍTULO VIII – Conclusões 
 

VIII.1. – TECTONOSTRATIGRAFIA 
 
Apresenta-se uma síntese dos principais aspectos sismostratigráficos e tectonostratigráficos obtidos 
neste trabalho para cada um dos seis domínios tectonostratigráficos das Margens continentais Sul e 
Sudoeste Portuguesas. 
 
VIII.1.1. – Domínio tectonostratigráfico da Bacia do Algarve 
 
a) Reconheceram-se três mega-sequências sísmicas correspondentes a três mega-sequências 
tectono-sedimentares (Cap. V, Fig. V.33): mega-sequência I composta por depósitos do Triásico e 
Jurássico (unidade sísmica Mz1) e Cretácico Inferior (unidade sísmica Mz2); mega-sequência II 
formada por depósitos do Paleocénico superior/Eocénico (unidade sísmica Pg1) e Oligocénico 
(unidade sísmica Pg2); mega-sequência III formada por depósitos do Burdigaliano (unidade 
sísmica BA1) ao Plistocénico-Holocénico (unidade sísmica BA10). A caracterização detalhada da  
mega-sequência III foi realizada com base na análise sismostratigráfica descrita no Capítulo V. 
 
b) Estas três mega-sequências constituem o preenchimento de três bacias sobrepostas e geradas 
sob a influência de diferentes regimes tectónicos: rifting no Mesozóico; inversão tectónica no 
Paleogénico; subsidência flexural no Neogénico.  
 
c) Identificaram-se à escala de toda a Bacia do Algarve quatro descontinuidades que correspondem 
a superfícies de discordância ou hiatos (Cap. V, Fig. V.33): discordância J, situada no topo dos 
depósitos jurássicos; discordância Cz, entre os depósitos do Cretácico Inferior e Paleocénico 
superior/Eocénico; discordância Cz’, entre os depósitos do Eocénico e Oligocénico; discordância 
M, entre depósitos do Miocénico inferior e do Oligocénico ou Eocénico ou Mesozóico. Esta última 
trata-se da discordância mais proeminente em toda a Bacia do Algarve, apresentando um notório 
carácter erosivo.  
 
d) Os depósitos mesozóicos (unidades sísmicas Mz1 e Mz2) e paleogénicos (unidades sísmicas 
Pg1 e Pg2) encontram-se deformados tectonicamente (Cap. V, Figs. V.30 e V.31). A superfície de 
discordância M está localmente afectada por falhas de cavalgamento (Fig. V.35). Os depósitos 
neogénicos surgem pouco perturbados pela actividade tectónica, mas com evidências de 
deformação associada à movimentação de falhas de cavalgamento e de deposição sin-subsidência 
(Cap. V, Figs. V.30 e V.31).  

 
e) A mega-sequência sísmica III do Neogénico apresenta espessura elevada devido à intensa 
subsidência sofrida pela bacia pós-discordância M (Figs. V.30 e V.31). Esta mega-sequência 
sísmica é composta por dez unidades sísmicas (unidades BA1 a BA10) organizadas em três 
sequências sísmicas (sequências A, B e C) correspondentes a sequências tectonostratigráficas que 
testemunham os principais episódios de subsidência sofrida pela bacia e/ou a instalação de um 
novo regime de circulação oceânica (Fig. V.33). Neste último caso foi identificada uma sequência 
contornítica composta por depósitos do Pliocénico superior (unidade sísmica BA9) e Plistocénico-
Holocénico (unidade sísmicas BA10) (Figs. V.48 e V.50).  
 
f) As unidades correspondentes ao intervalo de tempo entre o final do Pliocénico inferior e o 
Plistocénico-Holocénico (unidades sísmicas de BA6 a BA10) testemunham um aumento de 
subsidência sofrido pelo sector Oriental da bacia durante este período (Fig. V.30). A 
descontinuidade P1 (base da unidade sísmica BA6 do final do Pliocénico inferior a início do 
Pliocénico superior) marca o início dessa fase, à qual se sucederam quatro novos episódios 
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registados pelas descontinuidades P2, P3, P4 e P5 correspondentes, respectivamente, aos limites 
basais das unidades sísmicas BA7, BA8, BA9 e BA10 (Figs. V.30 e V.33).    
g) No sector oriental da Bacia do Algarve destaca-se a presença da Unidade Alóctone do 
Guadalquivir (unidade sísmica UAG), correspondente à frente de deformação do prisma 
acrecionário bético, coberta por depósitos do Tortoniano (unidade sísmica BA3) e do Messiniano 
(unidade sísmica BA4) (Fig. V.38).  
 
h) No sector Ocidental (Cap. V, Fig. 31) da bacia a subsidência foi intensa durante o Miocénico, 
contrariamente ao que se verifica no sector Oriental onde os depósitos desta idade (em especial do 
Miocénico inferior e médio) se encontram pouco representados. Durante o Pliocénico a 
subsidência aumentou nos dois sectores, registando-se episódios importantes no início do 
Pliocénico inferior (descontinuidade P), final do Pliocénico inferior (descontinuidade P1), durante 
o Pliocénico superior (descontinuidades P2, P3, P4) e no início do Plistocénico (descontinuidades 
P5) bem representados pela elevada espessura atingida pelas unidades sísmicas BA6 a BA10 no 
domínio profundo da Bacia. Parece ter ocorrido um abrandamento da subsidência durante o 
Plistocénico-Holocénico (unidade sísmica BA10) (Cap. V, Fig.31).  
 
i) A deposição dos contornitos na Margem do Algarve (Fig. V.48) iniciou-se no Pliocénico 
superior (Gelasiano), concomitantemente com a instalação do actual regime de circulação anti-
estuarino entre a MOW e as águas de origem atlântica, há cerca de 2.4 Ma (Fig. V.53). A 
deposição processou-se em duas grandes fases (Cap. V, Fig. V.50): 1ª: fase precursora no 
Pliocénico superior, com a construção de uma “plastered drift” (sequência contornítica CI, unidade 
sísmica BA9) decorreu no intervalo temporal compreendido entre as descontinuidades P4 e P5 
(intra-Pliocénico superior); 2ª: fase de edificação desde o final do Pliocénico superior-início do 
Plistocénico até à actualidade de uma “mounded drift” (sequência contornítica CII, unidade 
sísmica BA10). Durante este período de tempo distinguem duas fases de deposição (sub-
sequências contorníticas 1 e 2) correlacionadas com modificações no regime hidrodinâmico da 
MOW, podendo a fronteira entre ambas (descontinuidade C3) ser teoricamente posicionada há 
cerca de 0.9-0.8 Ma. Assim, a intensidade da MOW parece incrementar-se em consequência da 
ocorrência de períodos climáticos mais frios. A acção da MOW foi igualmente favorecida pela 
intensa subsidência sofrida pela Margem no Pliocénico superior e pela existência de altos 
estruturais gerados por cavalgamentos, que forçaram a canalização do fluxo desta massa de água. 
 
j) O modelo de correlação entre a litostratigrafia do sector emerso da Bacia do Algarve e a 
sismostratigrafia e litostratigrafia do seu sector imerso (obtida através das cinco sondagens 
petrolíferas) propõe (Cap. V, Fig. 42): a Formação Carbonatada de Lagos-Portimão do Miocénico 
inferior e/ou médio correlaciona-se com as unidades sísmicas BA1 e BA2; a Formação 
siliciclástica de Cacela do Tortoniano superior-Pliocénico inferior correlaciona-se com o conjunto 
das unidades sísmicas BA3, BA4 e BA5; a Formação do Ludo do Pliocénico-Plistocénico 
correlaciona-se com o conjunto das unidades sísmicas BA6 a BA10.    
 
VIII.1.2. – Domínio tectonostratigráfico do Golfo de Cádis 
 
VIII.1.2.1. – Sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I 
 
a) Este sub-domínio tectonostratigráfico corresponde à região dos canhões (Portimão e Lagos) e 
bancos submarinos (Banco de Portimão) (Cap. V, Fig. V.55). Identificaram-se três mega-
sequências sísmicas (Cap. V, Fig. V.60): mega-sequência I de idade mesozóica (unidades sísmicas 
Mz1 e Mz2); mega-sequência II, paleogénica (unidade sísmica Pg); mega-sequência III, neogénica 
(unidades sísmicas GC1 a GC8). Estas mega-sequências são correlativas das reconhecidas na 
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Bacia do Algarve mas diferindo nos seguintes aspectos (Cap. V, Fig. V.62): na mega-sequência II 
os depósitos paleogénicos representados por uma única unidade sísmica, a unidade Pg; na mega-
sequência neogénica III regista-se a condensação dos depósitos do Miocénico superior (a unidade 
sísmica GC3 é correlativa do conjunto das unidades BA3 e BA4) e pliocénicos (a unidade sísmica 
GC6 é correlativa do conjunto das unidades sísmicas BA7 e BA8).  
 
b) Verifica-se a presença das discordâncias J, Cz e M e das descontinuidades M1, M2, P, P1, P2, 
P4 e P5 identificadas na Bacia do Algarve (Cap. V, Fig. V.62).  
 
c) Identifica-se a presença de um depósito olistostrómico (unidade sísmica Ol) proveniente do 
Banco de Portimão, intercalado em sedimentos do Miocénico superior (unidade sísmica GC3) e 
selado por depósitos do Pliocénico inferior (unidade sísmica GC4) (Cap. V, Fig. V.63). Este 
depósito regista o soerguimento do Banco de Portimão devido à actividade dos cavalgamentos que 
o limitam no Miocénico superior. Esta actividade foi contemporânea da última fase de edificação 
da Cadeia Bética.   
 
d) O canhão de Portimão está encaixado em sedimentos do Pliocénico (os sedimentos mais antigos 
erodidos correspondem ao Pliocénico inferior, unidade sísmica GC4) (Cap. V, Fig. V.58). Os seus 
depósitos de levée (final do Pliocénico inferior e Pliocénico superior-Plistocénico-Holocénico) 
estão limitados pela descontinuidade P1 correlativa do aumento de subsidência no sector Oriental 
da Bacia do Algarve. 
 
VIII.1.2.2. – Sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis II 
 
a) Identifica-se a presença do Complexo Caótico do Golfo de Cádis (unidade sísmica CCGC) que 
surge na batimetria de multifeixe (Cap. V, Fig. V.56) como um extenso corpo de forma arqueada, 
superfície muito acidentada, distinguindo-se os domínios batimétricos A (oriental) e B (ocidental). 
No registo sísmico apresenta fácies acústica caótica com reflexões internas de elevada amplitude e 
continuidade interpretadas como falhas de cavalgamento que evidenciam transporte para Oeste 
(Cap. V, Fig. V.66). Reconhecem-se duas grandes sub-unidades sísmicas (CCGC-A e CCGC-B), 
(Cap. V, Figs. V.66 e V.70) cuja distribuição espacial é correlacionável com os domínios 
batimétricos A e B. A sub-unidade sísmica CCGC-A cavalga a sub-unidade sísmica CCGC-B. 
 
b) Regista-se a presença no domínio batimétrico A de bacias supra-CCGC (sub-unidade sísmica 
CCGC-A) desenvolvidas na rectaguarda de cavalgamentos (bacias em piggy-back) e/ou entre 
vulcões ou diapiros de lama (Cap. V, Fig. V.68). O seu preenchimento sedimentar (unidades 
sísmicas GC6 a GC8 do Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico) mostra evidências de 
deformação  (Cap. V, Fig. V.68).  
 
c) Na frente de deformação o CCGC (sub-unidade sísmica CCGC-B) está limitado basalmente por 
um horizonte de elevada amplitude e continuidade (descontinuidade D) interpretado como o 
descolamento basal deste prisma acrecionário. Subjacentemente ocorrem as unidades sísmicas U2 
e U3 que corresponderão a sedimentos marinhos profundos. Sob esta sequência sedimentar 
reconhece-se a presença de crosta de natureza desconhecida (unidade sísmica U1) (Cap. V, Fig. 
V.70).   
 
d) O CCGC está coberto por uma sequência sedimentar do final do Pliocénico inferior-Pliocénico 
superior (unidade sísmica GC5), Pliocénico superior (unidades sísmicas GC6 e GC7) e do 
Plistocénico-Holocénico (unidades sísmica GC8). Mais especificamente, a sub-unidade sísmica 
CCGC-A está coberta pela sequência composta pelas unidades sísmica GC6, GC7 e GC8 e a sub-
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unidade sísmica CCGC-B está coberta pela unidade sísmica GC5, sucedendo-lhe as unidades 
sísmicas GC6, GC7 e GC8  (Cap. V, Figs. V.66 e V.70).     
 
e) O CCGC está recortado por falhas de desligamento direito WNW-ESE  (Cap. V, Fig. V.56), em 
particular junto da frente de deformação, identificadas por Terrinha et al. (submetido) e Rosas et 
al. (submetido).  
 
f) Com base nos dados utilizados neste trabalho também não é possível assegurar que o prisma 
acrecionário do Golfo de Cádis se mantém activo actualmente, sendo no entanto possível 
argumentar que este esteve activo pelo menos até ao início do Pliocénico superior, e que talvez se 
movimente presentemente a uma taxa inferior (Cap. V).  
 
VIII.1.3. – Domínio tectonostratigráfico dos Planaltos de Sagres-Marquês de 
Pombal-Canhão de S. Vicente 
 
a) Reconheceu-se a presença de três mega-sequências sísmicas (I, II e II) correlativas das 
identificadas na Bacia do Algarve e no sub-domínio tectonostratigráfico Golfo de Cádis I (Cap. V, 
Fig. V.87). A mega-sequência I está representada pelas unidades sísmicas Mz1 e Mz2 do 
Mesozóico e a mega-sequência II pela unidade sísmica Pg do Paleogénico.  
 
b) A mega-sequência neogénica III está composta por dez unidades sísmicas correlativas das 
presentes no domínio/sub-domínio acima mencionados (Cap. V, Fig. V.91). As diferenças 
registam-se entre as unidades do Miocénico superior e intra-Pliocénico superior.  
 
c) Em cada dos sub-domínios tectonostratigráficos verificou-se que: 
 
No Planalto de Sagres (Cap. V, Fig. V.92): as suas vertentes são dominadas por processos de 
carácter gravítico (deslizamentos e slumps) e correntes de turbidez. Esta região sofreu durante o 
Pliocénico uma sucessão de episódios de soerguimento e/ou modificações no regime de circulação 
oceânica testemunhados pela truncatura provocada pelas descontinuidades P1, P2, P4 e P5 nas 
respectivas unidades sísmicas subjacentes. O Planalto de Sagres cavalga para NW a região 
S.Vicente-PAF devido à Falha de Sagres que limita a sua vertente NW (Cap. V, Fig. V.88).  
 
Na Falha Marquês de Pombal (Cap. V, Fig. V.95): o seu segmento Norte terá sofrido 
movimentação durante o Miocénico superior e posteriormente durante o Pliocénico inferior a 
início do Pliocénico superior. A movimentação terá continuado, talvez a uma taxa inferior, 
suficiente para produzir deslizamentos ao longo da vertente do bloco levantado. A actividade do 
seu segmento Sul (cavalgamento cego) provocou o dobramento dos sedimentos a topo (unidades 
sísmicas MW1 a MW5) durante o Miocénico e o início do Pliocénico superior (Cap. V, Fig. V.96). 
 
No Canhão de S. Vicente (Cap. V, Fig. V.90): é composto por quatro segmentos com diferentes 
orientações. Regista-se a presença de uma levée bem desenvolvida e construída durante o 
Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico (unidades sísmicas MW6’, MW7 e MW8). Os dois 
segmentos deste canhão situados mais a Sul parecem ter sofrido uma mudança de direcção de NE-
SW para NNE-SSW no Pliocénico inferior. Esta deflexão no curso do canhão poderá dever-se à 
actividade do segmento Sul da FMP ou à actividade da Falha de Sagres/Falha da Ferradura.   
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VIII.1.4. – Domínio tectonostratigráfico do Banco de Gorringe 
 
a) Regista-se a existência de um hiato/discordância entre os sedimentos do Cretácico Inferior 
(unidade sísmica G2) e do Miocénico inferior ao Plistocénico (unidade sísmica G3) (Cap. V, Fig. 
V.111). O substracto desta sequência sedimentar corresponde a crosta oceânica (unidade sísmica 
G1). Refira-se que, no sector emerso da Bacia do Algarve foi identificado um hiato/discordância 
correspondente a um intervalo de tempo equivalente (Pais et al., 2000; Cachão, 1995) (Cap. V, 
Fig. V.111). 
 
b) O regime compressivo miocénico provocou o soerguimento do Banco de Gorringe durante o 

Miocénico médio a superior. 
 
VIII.1.5. – Domínio tectonostratigráfico da Crista Coral Patch 
 
a) Apresenta uma sismostratigrafia distintas dos restantes domínios tectonostratigráficos da Ibéria, 
em particular, Bacia do Algarve, Banco de Gorringe e PS-PMP-CSV (Cap. V, Fig. V.109). 
Contrariamente a estes domínios, na CCP a sedimentação manteve-se ininterrupta desde o 
Cretácico Inferior (Aptiano inferior) até ao Eocénico inferior, estando representados sedimentos do 
Cretácico Superior. 
 
b) Regista-se a presença de um hiato entre os sedimentos terrígenos do Cretácico Superior 
(Maastrichtiano)-Eocénico inferior (unidade sísmica CP6) e a ooze carbonatada do Oligocénico 
superior-Plistocénico (unidades sísmicas CP7 a CP10) (Cap. V, Fig. V.109). 
 
c) A origem deste hiato origem poderá ter relacionado com o soerguimento da região da actual 
CCP. Esta região teria sofrido três importantes episódios tectónicos que conduziram ao seu 
soerguimento: no final do Cretácico Superior, no Eocénico inferior e no Miocénico médio-
superior. 
 
d) A partir da análise sismostratigráfica efectuada neste trabalho (Cap. V) sugere-se que a CCP 
sofreu levantamento após o final do Miocénico superior e durante parte do Pliocénico superior. Os 
dados sísmicos não esclarecem se este movimento prosseguiu, ou não, ao longo do Plistocénico-
Holocénico. 
 
e) Atendendo à especificidade da litostratigrafia, cronostratigrafia e sismostratigrafia da CCP, 
comparativamente com os outros domínios tectonostratigráficos da Ibéria, sugere-se que este alto 
estrutural se situa na placa África pelo menos desde o Cretácico Superior-Paleogénico (Cap. V, 
Fig. V.108). 
 
VIII.1.6. – Domínio tectonostratigráfico da Planície Abissal da Ferradura 
 
a) O CCF apresenta fácies acústica caótica e estruturação interna com reflexões sub-horizontais de 
elevada amplitude e continuidade lateral variável, que adquirem uma inclinação progressivamente 
superior em ao topo deste corpo, interpretadas como rampas e patamares de cavalgamentos de 
baixo ângulo (Cap. V, Fig. V.112).  
 
b) A parte mais superficial do Corpo Caótico da Ferradura (sub-unidade sísmica O) termina em 
pinch-out no interior dos sedimentos do Miocénico superior (unidade sísmica MW3) e está coberto 
pela unidade sísmica MW3’ (Messiniano possível) (Cap. V, Fig. V.112).    
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c) A sequência sísmica de cobertura do CCF surge ao longo do Vale da Ferradura composta por 
depósitos do Miocénico superior e o Plio-Plistocénico-Holocénico (unidades sísmicas MW3’ a 
MW8). Próximo do sopé da vertente NE da Crista Coral Patch, o CCF está recoberto por 
sedimentos do Pliocénico superior (unidade sísmica MW6) e residualmente do final do Pliocénico 
inferior (unidade sísmica MW5), sucedendo-lhes depósitos do final do Pliocénico superior e 
Plistocénico-Holocénico (unidade sísmica MW7+MW8). Na Planície Abissal da Ferradura, o CCF 
está selado por unidades sísmicas progressivamente mais antigas em direcção a Oeste: passando de 
depósitos do Pliocénico inferior (unidade sísmica MW4) na zona central a depósitos do Miocénico 
superior (Messiniano ou Tortoniano) (unidades sísmicas MW3 e MW3’) próximo do Banco de 
Gorringe (Cap. V, Fig. V.112).  
 
d) O CCF formou-se diacronicamente durante o intervalo de tempo compreendido entre o 
Cretácico Superior?/Paleogénico (Eocénico médio-superior e Oligocénico) e o Miocénico superior 
(Tortoniano provável). 
 
e) O CCF e a sua cobertura sedimentar (Pliocénico inferior-Holocénico) estão afectados por falhas 
de cavalgamento, na sua maioria a falhas cegas (blind-thrust) que provocam o seu dobramento, 
produzindo em alguns casos elevações no fundo marinho. A Falha da Ferradura destaca-se por ser 
o acidente mais proeminente apresentando ruptura superficial (Cap. V, Fig. V.112). 
 
 
VIII.2. – PALEOGEOGRAFIA E TECTÓNICA 
  
A correlação sismostratigráfica efectuada entre as Margens continentais Sul e Sudoeste 
portuguesas permitiu reconhecer as principais etapas tectonostratigráficas experimentadas por estas 
margens desde o final do Cretácico Superior e com base nestas esboçar a sua história evolutiva 
durante o Cenozóico. Verifica-se que, existe uma consonância cronológica entre os principais 
eventos tectonostratigráficos registados nos domínios Bacia do Algarve, Planalto de Sagres-
Planalto Marquês de Pombal-Canhão de S. Vicente, Golfo de Cádis e Planície abissal da Ferradura 
indicando que estes experimentaram uma evolução semelhante durante o Cenozóico. O Banco de 
Gorringe e a Crista Coral Patch constituem excepções neste quadro evolutivo, contando antes uma 
história tectonostratigráfica particular e distinta. 
Distinguem-se assim três grandes períodos evolutivos, o primeiro correspondente ao período de 
tempo entre o Cretácico Superior e o Paleogénico, o segundo referente ao Miocénico e o último 
ao Pliocénico-Holocénico  (Cap. VII, Fig. VII.2).  
 
VIII.2.1. – Cretácico Superior e Paleogénico 
 
Durante o Cretácico Superior e Paleogénico (Cap. VII, Fig. VII.2) a Bacia do Algarve sofreu 
inversão tectónica, expressa pelo desenvolvimento de dobramentos nos sedimentos mesozóicos e 
paleogénicos, reactivação como cavalgamentos de antigas falhas normais herdadas da fase de rift 
mesozóico, formação de duas superfícies de discordância entre os depósitos do Cretácico Inferior e  
Paleocénico/Eocénico (discordância Cz) e entre os depósitos do Eocénico e Oligocénico 
(discordância Cz’) que traduzem episódios de soerguimento, emersão e erosão desta bacia. Entre o 
final do Oligocénico e o início do Miocénico a Bacia do Algarve experimentou um novo episódio 
de soerguimento e erosão intensa, testemunhados pela discordância M que trunca os depósitos 
subjacentes do Oligocénico, ou Eocénico, ou Mesozóico. A região adjacente do Planalto de Sagres 
sofreu também soerguimento e erosão entre o Cretácico Superior e Paleogénico, testemunhada 
pelas discordâncias Cz e M (Cap. VII, Fig. VII.2).    
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VIII.2.2. – Miocénico 
 
A Bacia do Algarve sofreu subsidência no Miocénico inferior, com o aumento progressivo de 
profundidade em direcção a SW, evidenciada pela presença de depósitos batiais do Burdigaliano a 
recobrir a superfície de discordância M (Cap. V).  
O sector Oriental da Bacia do Algarve (Cap. V) evoluiu a partir do Miocénico inferior-médio 
solidariamente com a Bacia do Guadalquivir, correspondendo ao seu bordo NW. Assim, a frente 
de deformação do prisma acrecionário bético (Unidade Alóctone do Guadalquivir) atinge este 
sector da Bacia do Algarve cavalgando os depósitos do Miocénico inferior-médio cessando a sua 
propagação no Tortoniano.   
 
No Miocénico superior, provavelmente no Tortoniano, registou-se um episódio de levantamento 
nos altos estruturais Banco de Gorringe, Planalto de Sagres, Planalto Marquês de Pombal e Crista 
Coral Patch, gerando olistostromas em direcção à Planície Abissal da Ferradura que recobriram o 
CCF  (Cap. VII, Fig. VII.2). Também o Banco de Portimão, situado no Golfo de Cádis terá sofrido 
nessa época um episódio de levantamento, como demonstra a presença de um depósito 
olistostrómico dessa idade. A Falha Marquês de Pombal iniciou a sua movimentação como 
cavalgamento no Miocénico, tendo tido maior actividade no Miocénico superior (Cap. V).  
 
O CCF foi selado do Miocénico superior (Messiniano provável) próximo do Banco de Gorringe e 
por sedimentos do Pliocénico inferior na zona central e oriental da PAF. 
 
VIII.2.3. – Pliocénico e Plistocénico-Holocénico 
 
Durante o Pliocénico a Bacia do Algarve sofreu um aumento da subsidência, tendo-se verificado 
seis episódios de subsidência: no Pliocénico inferior; final do Pliocénico inferior a início do 
Pliocénico superior; dois episódios intra-Pliocénico superior; no final do Pliocénico superior; na 
passagem Pliocénico superior-Plistocénico (Cap. V).  
 
Também no final do Pliocénico inferior a início do Pliocénico superior se deu o início do encaixe 
do Canhão de Portimão que apresenta uma levée bem desenvolvida composta por sedimentos do 
final do Pliocénico inferior a Plistocénico-Holocénico (Cap. V).  
A modificação nas condições de circulação oceânicas envolvendo a MOW, registadas no 
Pliocénico superior (Gelasiano), traduziram-se pela edificação na Bacia do Algarve de corpos 
contorníticos desde o final do Pliocénico superior. A sua deposição processou-se em duas fases 
distintas, tendo-se gerado dois corpos contorníticos distintos que traduzem diferentes regimes de 
circulação da MOW: a) fase precursora no final do Pliocénico superior com a formação de uma 
plastered drift; b) fase de edificação no Plistocénico-Holocénico com a formação de uma mounded 
drift.    
 
Assistiu-se no Pliocénico à progressão para Oeste do prisma acrecionário do Golfo de Cádis 
(CCGC), o qual apresenta evidências de movimentação pelo menos até ao início do Pliocénico 
superior. No entanto, a existência de bacias supra-CCGC geradas na rectaguarda de cavalgamentos 
(bacias em piggyback) e/ou confinadas entre vulcões de lama activos (ou diapiros) preenchidas por 
sedimentos do Pliocénico superior a Plistocénico-Holocénico deformados junto dessas estruturas 
poderá indiciar actividade mais recente do CCGC (Cap. V). Próximo da frente de deformação, na 
zona mais profunda do Golfo de Cádis, a sedimentação marinha prosseguiu de modo tranquilo 
durante o Pliocénico inferior cobrindo de modo uniforme o prisma acrecionário.  
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CAPÍTULO VIII – Conclusões 
 

A Falha Marquês de Pombal movimentou-se, em especial, no Pliocénico inferior a início do 
Pliocénico superior, prosseguindo a sua actividade durante o Pliocénico superior e Plistocénico-
Holocénico. O seu segmento Sul (um cavalgamento cego) experimentou um episódio de 
levantamento mais intenso no início do Pliocénico superior que dobrou os sedimentos a tecto (Cap. 
V).  
 
O Canhão de S. Vicente (Cap. V) iniciou o seu encaixe pelo menos desde o Pliocénico inferior. 
Nos segmentos do canhão situados mais a Norte verificou-se a construção da sua levée, durante o 
Pliocénico superior e Plistocénico-Holocénico. Provavelmente a partir do Pliocénico inferior 
ocorreu uma mudança na direcção do curso dos segmentos Sul do Canhão de S. Vicente de NE-
SW para NNE-SSW, passando estes a encaixar mais a Este da sua posição original. Esta deflexão 
na orientação do curso destes segmentos poderá ter sido consequência da actividade do segmento 
Sul da Falha Marquês de Pombal e/ou da Falha de Sagres/Ferradura.  
 
Na Planície Abissal da Ferradura (Cap. V) a sedimentação marinha profunda prosseguiu de modo 
contínuo ao longo Plio-Plistocénico-Holocénico cobrindo de modo regular o CCF e suavizando a 
topografia desta região. O CCF e a sua cobertura sedimentar foram deformados pela actividade de 
cavalgamentos, na sua maioria cegos, ou em alguns casos apresentando ruptura superficial. A mais 
importante destas estruturas activas é a Falha da Ferradura. 
 
A Crista Coral Patch terá sofrido soerguimento pelo menos até ao Pliocénico superior (Cap. V).           
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