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Objetivos 

 

• Criação de um cluster para a área diamantífera em Portugal que possibilite a sinergia entre as 
diferentes entidades da indústria; 

• Espaço privilegiado e seguro para o comércio de diamantes e jóias, em que estarão 
representadas diferentes entidades relacionadas com a indústria; 

• Criação de uma free zone para a indústria diamantífera; 



Localização 
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Serviços 
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Serviços disponíveis no Lisbon Diamond Market 
 

 Bolsa de Diamantes em Bruto; 

 Show Rooms; 

 Traders de diamantes em bruto e lapidados, gemas de cor, jóias e ouro);  

 Unidades de lapidação de diamantes e gemas de cor; 

 Produção de jóias;  

 Designers de jóias; 

 Laboratório de certificação de diamantes, gemas de cor e jóias; 

 Peritos-classificadores-avaliadores certificados; 

 Universidades (pesquisa e desenvolvimento); 

 Organismos Públicos (Alfândega, KPC Office, entre outros) 

 Bancos; 

 Companhias de Seguros;  

 Empresas de Transporte;  

 Serviços (advocacia, contabilidade, consultoria, agências de viagens, marketing, tradutores, 
entre outros); 

 Centros de formação;  

 Entidades gestoras de Fundos de investimento; 

 Área comercial com lojas (diamantes, jóias, ouro, equipamentos, livros técnicos, entre outros); 

 Área de restauração. 



Parceiros 





Esta apresentação foi preparada pela Associação dos Diamantiers de Portugal e 
é disponibilizada com o objectivo de apresentar o projeto do Lisbon Diamond 
Market como cluster para a área diamantífera em Portugal. 

Este documento é fornecido com a suposição de que será utilizado 
exclusivamente pela (s) pessoa(s) a quem é enviado. A cópia ou o fornecimento 
deste documento a terceiros não é permitida, mesmo se parcialmente, sem 
autorização prévia formal e por escrito por parte da Associação dos 
Diamantiers de Portugal. 

A análise contida neste documento foi desenvolvida essencialmente pela 
experiência da Associação dos Diamantiers de Portugal e seus parceiros e com 
base em diferentes fontes livres de informação disponíveis no mercado. 
Acreditamos que as informações aqui contidas são exactas. No entanto a 
Associação dos Diamantiers de Portugal não realizou nenhuma investigação 
com relação a tais informações e, expressamente, isenta-se de toda e qualquer 
responsabilidade por representações ou garantias, expressas ou implícitas, em 
relação à exactidão e integridade deste documento. A Associação dos 
Diamantiers de Portugal e os seus funcionários e agentes isentam-se 
expressamente de toda e qualquer responsabilidade que possa ser baseada 
neste documento ou informações, erros ou omissões nele contidos e daí 
decorrentes. Em particular, nenhuma representação ou garantia é dada para a 
realização ou razoabilidade de projecções futuras, objectivos de gestão, 
estimativas, perspectivas ou lucros. 

Disclaimer 

Contactos: 
 
João Leitão 
Presidente da Direção - ADPT 
jl@associacaodiamantiers.org 
 
Silvia Teixeira 
Adjunta do Presidente da 
Direção - ADPT 
st@associacaodiamantiers.org 
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