
 

 

Unidade Estratégica de Investigação e Serviços Unidade Estratégica de Investigação e Serviços   

--  Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal   

Unit for Research and Services on Agricultural Unit for Research and Services on Agricultural   

and Forestry Systems and Plant Health and Forestry Systems and Plant Health   

ÁREAS DE INTERVENÇÃO ÁREAS DE INTERVENÇÃO ÁREAS DE INTERVENÇÃO    
WORKING WORKING WORKING AREASAREASAREAS   

 Banco de sementes do solo 

 Regeneração natural 

 Conservação e restauro de  
habitats 

  Perturbações dos ecossistemas 

 Invasoras 

 Soil seed bank 

 Natural regeneration 

 Habitats conservation  
and recovery 

 Ecosystem  
disturbances 

 Invasive species 

 Germinação de 
sementes 

 Dormência 

 Conservação 

 Armazenamento 

 Alelopatia 

 Seed germination 

 Dormancy 

 Conservation 

 Storage 

 Allelopathy 

   
LABORATÓRIO LABORATÓRIO LABORATÓRIO DEDEDE      

SEMENTESSEMENTESSEMENTES   

FORMARFORMARFORMAR   
TRAININGTRAININGTRAINING   

APOIARAPOIARAPOIAR   
CONSULTANCYCONSULTANCYCONSULTANCY   

DIVULGAR DIVULGAR DIVULGAR    
DISSIMINATIONDISSIMINATIONDISSIMINATION   

Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária, I. P. (INIAV)  
Av. da República, Quinta do Marquês  
2780-157 Oeiras – Portugal 
Tel: (+351) 214 403 500  |  Fax: (+351) 214 416 011 
consultas.safsv@iniav.pt   |  lab.sem@iniav.pt 
www.iniav.pt    

MAIS MAIS MAIS INFORMAÇÕESINFORMAÇÕESINFORMAÇÕES:::   
MORE INFORMATION:MORE INFORMATION:MORE INFORMATION:   

SEED LABSEED LABSEED LAB   

INVESTIGARINVESTIGARINVESTIGAR   
RESEARCHRESEARCHRESEARCH   

SANIDADE VEGETALSANIDADE VEGETALSANIDADE VEGETAL   
PLANT PLANT PLANT HEALTHHEALTHHEALTH      



um laboratório com um longa 
colaboração na implementação das 
políticas nacionais no que respeita à 

comercialização do material seminal dada a sua vasta 
experiência em ecologia e fisiologia de sementes 
florestais e arbustivas. Integrado no INIAV desde 1982, 
sempre ao serviço das empresas do sector florestal. 
Tem-se mantido actualizado graças à estreita 
colaboração com outros laboratórios congéneres da 
UE. Utiliza metodologias de ensaio regulamentadas 
pela ISTA (International Seed Testing Asasociation), 
entidade que congrega os laboratórios de sementes.  

Responder com excelência aos novos 
desafios que se colocam à 
comercialização de sementes e plantas 

de qualidade para a melhoria dos povoamentos 
florestais quanto à produção e adaptabilidade às 
condições edafoclimáticas.  

VISÃOVISÃO  

Respond with excellence to the new 
challenges of the seed and plants 
quality market to improve stand forest 

production and its adaptability to the soil and climatic 
conditions. 

VISIONVISION  

 
 
 

 Prestação de serviços às empresas do sector 
 Apoio à certificação de sementes florestais 
 Apoio a viveiristas florestais e ornamentais 
 Pesquisa de metodologias adequadas  à 

rentabilização do material de reprodução seminal. 

MISSÃOMISSÃO  

 
 
 

 Supporting forestry sector stakeholders 
 Supporting the forest seeds certification 
 Supporting the forest and ornamental nurseries 
 Research of appropriate methodologies to improve 

the profitability of the seminal reproductive material. 

MISSIONMISSION  

 
 
 

Apoio à implementação da estratégia do INIAV, IP 
enquanto Laboratório de Estado e de referência. 

OBJETIVOSOBJETIVOS  

 
 
 

 
Supporting the implementation of INIAV, I.P. strategy 

GOALGOAL  

a laboratory with a long collaboration 
in the implementation of national 
p o l i c i e s  r e g a r d i n g  t h e 

commercialization of seminal material due to the wide 
experience in the ecology and physiology of forest and 
shrub seeds. Integrated in INIAV since 1982 always 
supported the forestry sector stakeholders and 
remains updated thanks to the close cooperation with 
other similar laboratories in the EU. Uses tests 
methodologies regulated by ISTA (International Seed 
Testing Association) the organization that brings 
together the seed laboratories of the world. 
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