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INSTITUTE INTELLIGENCE DIAMOND

Exmos senhores,

O estudo e conhecimento profundo do diamante é indispensável e fundamental para 

todos os profissionais do setor. A formação na área dos diamantes, mudou o percurso da 

minha vida profissional tendo acrescentado no meu currículo um conjunto de valores e 

competências inestimáveis que pude desde logo usar no meu futuro.

Como Presidente do Institute Intelligence Diamond, posso dizer que os cursos ministrados 

pelo mesmo proporcionam o conhecimento e know how necessários para alcançar os 

seus objectivos profissionais.

No Instituto poderá encontrar uma variedade de ações de formação que garantem a 

aquisição de competências e conhecimentos adequados para que os formandos possam 

trabalhar na área diamantífera, seja na indústria, no comércio e trade de diamantes ou 

em joalharia.

É com muito prazer que vos apresento o nosso programa de formação para o ano de 2016.

Disponibilize algum do seu tempo para explorar o nosso catálogo de educação e encontrar 

o programa certo para si.

Esperamos recebê-lo em breve,

João Leitão

Presidente do conselho de Administração-ID
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Quem Somos

O Institute Intelligence Diamond é uma entidade formadora que proporciona ao mercado 

formação em diamantes, gemas de cor e joalharia com os melhores serviços, práticas 

e equipamentos, procurando a todo o momento prestar um serviço de excelência que 

permita gerar valor à vida pessoal e profissional dos seus clientes, salvaguardando 

sempre a confiança no mundo dos diamantes, gemas de cor e joalharia.

Em todas as ações de formação que organiza, o Institute Intelligence Diamond, segue 

sempre os princípios fundamentais da ética, da gestão eficiente, do profissionalismo, 

da qualidade e eficácia das soluções, do compromisso, do respeito, da transparência e 

da confidencialidade.

Composta por uma equipa de profissionais especializados e formados pelas melhores 

escolas de formação internacionais, o Institute Intelligence Diamond conta ainda com 

parcerias estabelecidas com entidades de formação de renome nacionais e internacionais.

A salvaguarda da confiança na indústria diamantífera, gemas de cor e joalharia e a ga-

rantia da melhoria contínua no serviço prestado aos nossos formandos, estão na origem 

da criação do Institute Intelligence Diamond e estão sempre presentes em todos os 

projetos a que se propõe.

Missão

O Institute Intelligence Diamond tem como missão atuar no setor dos diamantes de forma 

ética, segura e rentável com total responsabilidade social, assumindo o compromisso de 

fornecer um programa de formação lecionado por uma experiente equipa pedagógica, 

adequado às necessidades dos seus formandos, contribuindo para o desenvolvimento 

do setor em Portugal e nos países onde atua.

Todos os direitos deste catálogo são reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, distribuída, publicada ou transferida por qualquer
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INSTITUTE INTELLIGENCE DIAMOND

Benefícios em estudar no Institute Intelligence Diamond

O Institute Intelligence Diamond, garante aos seus alunos uma formação de qualidade, 

ministrada por formadores qualificados com larga experiência, proporcionando uma 

ampla variedade de cursos na área dos Diamantes, Gemas de cor e Joalharia. 

Dotamos os formandos com as competências necessárias para que possam tornar-se líderes 

no mercado de trabalho onde atuam de forma ética e positiva. 

Os nossos programas de formação são elaborados e atualizados constantemente com o 

objetivo de estar a par dos mais recentes desenvolvimentos da indústria e tecnologia.

Através do nosso apoio contínuo, os formandos são incentivados a crescer continuamente 

para que se possam tornar profissonais de sucesso.
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AÇÕES DE FORMAÇÃO

SEJA BEM-VINDO AO MUNDO DOS DIAMANTES
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AÇÃO DE FORMAÇÃO | DIAMOND GRADING WITH LOUP

OBJETIVOS:
Este curso visa proporcionar aos participantes os conhecimentos necessários para 

identificar e classificar diamantes naturais e sintéticos através  do domínio de alguns 

equipamentos gemológicos, tal como a lupa 10x.

DESTINATÁRIOS:
Gemólogos; Geólogos; Engenheiros de minas; Empresas ligadas ao setor mineiro; Gestores 

de fundos de investimento; Avaliadores oficiais da INCM; Gestores de ativos; Peritos 

de companhias de seguros; Peritos-classificadores-avaliadores de diamantes em bruto; 

Traders de diamantes; Comerciantes de diamantes; Joalheiros; Designers de joalharia; 

Entusiastas do setor e indivíduos à procura de trabalho na área. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Antuérpia e os diamantes; Conceitos do diamante; Diamantes, geologia, mineração e 

transformação; Classificação de diamantes lapidados: Princípios gerais; Os 4 C´s do 

diamante (Carat, Clarity, Colour, Cut); Imitações; Diamante sintético e tratado.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

CLASSIFICAÇÃO DE DIAMANTES LAPIDADOS COM LUPA

PARCERIAS

3.500€

70h



7

OBJETIVOS:
Nesta ação de formação, os participantes aprendem a classificar diamantes em bruto 

em diferentes categorias fazendo a triagem de acordo com vários critérios, tais como, 

tamanho, cor, grau de pureza e morfologia tendo em vista a clivagem, serragem e corte 

do diamante. A componente prática será realçada na formação mas acompanhada com 

uma base teórica

DESTINATÁRIOS:
Gemólogos; Geólogos; Engenheiros de minas; Empresas ligadas ao setor mineiro; 

Indivíduos formados na área gemológica e diamantífera; Traders de diamantes; 

Peritos-classificadores-avaliadores de diamantes em bruto; Avaliadores oficiais da 

INCM; Gestores de fundos de investimento; Gestores de ativos; Joalheiros; Peritos de 

companhias de seguros; Público em geral e entusiastas da área diamantífera. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Introdução aos rough diamonds; Morfologia dos rough diamonds; Rough diamonds: 

classificação; Avaliação de rough diamonds e avaliação prática de rough diamonds.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

Todos os direitos deste catálogo são reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, distribuída, publicada ou transferida por qualquer
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INTRODUÇÃO À CLASSIFICAÇÃO E PLANEAMENTO DE
DIAMANTES EM BRUTO

AÇÃO DE FORMAÇÃO | INTRODUCTION TO SORTING AND PLANNING OF ROUGH DIAMONDS

PARCERIAS

4.200€

70h



8

Todos os direitos deste catálogo são reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, distribuída, publicada ou transferida por qualquer
processo sem autorização prévia dos autores. Copyright@intelligencediamond2015. All Rights Reserved. Intitute Intelligence Diamond www.intelligencediamond.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO | SORTING PLANNING AND APPRAISAL OF ROUGH DIAMOND

OBJETIVOS:
Obter o máximo de rendimento possível num diamante em bruto é o objetivo de qualquer 

especialista nesta área, mas para tal, o seu planeamento tem de ser meticulosamente 

calculado. Este curso visa proporcionar a aquisição de conhecimentos e competências 

necessárias sobre os processos de planeamento permitindo aos seus participantes  calcular 

o rendimento e maximizar o preço dos diamantes em bruto.

DESTINATÁRIOS:
Lapidadores de diamantes; Gemólogos; Geólogos; Engenheiros de minas; Empresas 

ligadas ao setor mineiro; Indivíduos formados na área gemológica e diamantífera; 

Traders de diamantes; Peritos-classificadores-avaliadores de diamantes em bruto; 

Avaliadores oficiais da INCM; Gestores de fundos de investimento; Gestores de ativos; 

Joalheiros, Peritos de companhias de seguros; Público em geral e entusiastas da área 

diamantífera. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Introdução aos rough diamonds; Morfologia dos rough diamonds; Rough diamonds: 

classificação; Compreensão dos processos a utilizar na maximização do valor dos 

diamantes em bruto; Aprendizagem dos processos de conversão do diamante em bruto 

para lapidado por recurso a diferentes técnicas dependentes da qualidade e tamanho 

do diamante em bruto; Planeamento do diamante em bruto: teoria e aplicação prática; 

Compreensão das varíáveis necessárias para o uso das tabelas Rapaport e Idex, como 

ferramenta de atribuição de preços; Determinação da origem do diamante (KPC); Avaliação 

de pedras individuais e de parcelas de diamantes; Estimativa da Yield.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

CLASSIFICAÇÃO, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO DE
DIAMANTES EM BRUTO

PARCERIAS

4.200€

70h
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OBJETIVOS:
O curso de Classificação de diamantes lapidados visa permitir aos alunos a obtenção de 

uma formação mais sólida entre a componente teórica e prática.  Para tal, irão ser utilizados 

neste curso vários instrumentos de gemologia com os quais os formandos terão de 

se familiarizar e aprender a trabalhar tais como, a lupa 10x e o microscópio. O curso tem 

também como objetivo capacitar os formandos para os critérios de aferição de qualidade 

por recurso ao sistema de classificação internacional de diamantes, de acordo com os 5C’s.

DESTINATÁRIOS:
Gemólogos; Geólogos; Engenheiros de minas; Empresas ligadas ao setor mineiro; Gestores 

de fundos de investimento; Avaliadores oficiais da INCM; Gestores de ativos; Peritos 

de companhias de seguros; Peritos-classificadores-avaliadores de diamantes em bruto; 

Traders de diamantes; Comerciantes de diamantes; Joalheiros; Designers de joalharia; 

Entusiastas do setor e indivíduos à procura de trabalho na área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conceitos gerais dos diamantes; Diamantes, geologia, mineração e transformação; 

Classificação de diamantes lapidados: princípios gerais; Os 5 C´s do diamante: (Carat, 

Clarity, Colour, Cut, Certification); Fancy color diamonds; Imitações; Diamante sintético 

e tratado.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

Todos os direitos deste catálogo são reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, distribuída, publicada ou transferida por qualquer
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CLASSIFICAÇÃO DE DIAMANTES LAPIDADOS

AÇÃO DE FORMAÇÃO |  DIAMOND GRADIN

PARCERIAS

4.600€

105h
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AÇÃO DE FORMAÇÃO | DIAMOND JEWELRY APPRAISAL

OBJETIVOS:
Dotar os participantes do curso de conhecimentos teóricos sobre pedras soltas ou jóias 

com diamantes e o seu respetivo valor no mercado para fins comerciais ou relativos a 

seguros. Capacitar os formandos  para a interpretação de relatórios de jóias.

DESTINATÁRIOS:
Profissionais de joalharia; Profissionais com a ambição de fazer carreira na venda de 

jóias; Designers de jóias; Companhias de seguros e entusiastas do setor. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Descrição das jóias; Propriedades dos diamantes e dos metais preciosos; Verificação de 

relatórios gemológicos de laboratório, quando possível; Identificação de designer ou 

fabricante, quando possível; Limpeza profissional e inspeção de montagem; Verificação 

e interpretação de relatórios de jóias.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

AVALIAÇÃO DE JÓIAS COM DIAMANTES

PARCERIAS

2.100€

35h
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OBJETIVOS:
Este curso visa proporcionar aos formandos de forma sumária e abrangente os principais 

conceitos teóricos dos diamantes, permitindo aos participantes aperfeiçoar os seus 

conhecimentos na área.

DESTINATÁRIOS:
Profissionais do setor de joalharia; Indivíduos interessados em adquirir conhecimentos 

básicos em diamantes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Origem dos diamantes; Propriedades dos diamantes; Critérios de classificação 

internacionais do diamante de acordo com os 5 C´s (Carat, Color, Clarity, Cut, 

Certification): princípios gerais.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

Todos os direitos deste catálogo são reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, distribuída, publicada ou transferida por qualquer
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ABC OF DIAMONDS

AÇÃO DE FORMAÇÃO

PARCERIAS

400€

14h
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AÇÃO DE FORMAÇÃO | RUBY, SAPPHIRE AND EMERALD

OBJETIVOS:
Este curso visa proporcionar aos formandos a aquisição de conhecimentos teóricos 

e práticos sobre as gemas de cor dando especial ênfase ao estudo das safiras, rubis 

e esmeraldas.

DESTINATÁRIOS:
Profissionais do setor da joalharia; Gemólogos; Indivíduos interessados em aprofundar 

conhecimentos na área.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conhecimentos gerais e ferramentas necessárias para a identificação de gemas de cor; 

Explicação e identificação dos três importantes grupos: rubis, safiras e esmeraldas; 

Determinação da origem.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

RUBI, SAFIRA E ESMERALDA

PARCERIAS

500€

16h
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OBJETIVOS:
Este curso visa permitir aos seus participantes a obtenção das ferramentas necessárias  

no contacto com o cliente no mundo da alta joalharia. Adquirir técnicas de negociação e 

saber aplicar conceitos diferentes para clientes de várias culturas por forma a conduzir 

e encerrar com êxito uma negociação.

DESTINATÁRIOS:
Profissionais do setor da joalharia; Profissionais com ambição de fazer carreira na área; 

Traders de jóias. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
As propriedades únicas dos diamantes e dos metais preciosos e sua utilização para as 

vendas;  Diferentes abordagens de acordo com o tipo de cliente; As diferentes fases da 

negociação; Técnicas de negociação, estratégias e táticas.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

Todos os direitos deste catálogo são reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, copiada, distribuída, publicada ou transferida por qualquer
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CURSO DE VENDAS DE JÓIAS COM DIAMANTES

AÇÃO DE FORMAÇÃO | DIAMOND JEWELRY SALES COURSE

PARCERIAS

700€

14h
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AÇÃO DE FORMAÇÃO | PEARLS

OBJETIVOS:
A ação de formação em pérolas visa proporcionar aos participantes, de forma 

abrangente, os conhecimentos necessários para analisar pérolas quanto ao tamanho, 

cor, brilho e qualidade.

DESTINATÁRIOS:
Gemólogos; Comerciantes de pérolas; Avaliadores oficiais da INCM;  Designers de joalharia; 

Profissionais do setor da joalharia; Indivíduos interessados em adquirir  conhecimentos 

nesta matéria. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Formação das pérolas naturais; Processo de cultivo de pérolas; Avaliação e classificação 

das pérolas cultivadas com base nos principais fatores; Diferença entre pérolas naturais 

e cultivadas; Compreensão da estrutura interna das pérolas; Valor das pérolas naturais, 

de cultura e imitações; Pérolas na joalharia.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

PÉROLAS

PARCERIAS

1.800€

28h
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PÓS-GRADUAÇÕES
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PÓS GRADUAÇÃO

OBJETIVOS:
Formar “experts”, empreendedores e inovadores na área diamantífera; Capacitar o 

aluno para a compreensão do sistema internacional standardizado de classificação de 

diamantes; Familiarizar o aluno com as nomenclaturas técnicas relacionadas com os 

diamantes; Capacitar o aluno para a avaliação das características do diamante em bruto 

e lapidado a fim de poder estabelecer o seu valor de mercado.

DESTINATÁRIOS:
Gemólogos, Geólogos, Engenheiros de minas; Empresas ligadas ao setor mineiro; Indivíduos 

com formação na área gemólogica e diamantífera; Peritos-classificadores-avaliadores de 

diamantes em bruto; Avaliadores oficiais da INCM; Gestores de fundos de investimento; 

Gestores de ativos; Designers de joalharia; Profissionais do setor da joalharia; Peritos de 

companhias de seguros; Público em geral. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
História do diamante; Direito (legislação sobre diamantes); Gemologia; Geologia; Design 

de jóias com diamantes; Comércio internacional; Gestão; Marketing e empreendedorismo.

HORÁRIO:

2ª a 6ª  >  9h00 – 17h00 
Horário sujeito a confirmação.

PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE DIAMANTES

PARCERIAS

6.900€

536h
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