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Objetivos
•

Bolsa de Diamantes sob tutela da WFDB (World Federation of Diamond Bourses) - processo de
candidatura a membro em fase de aceitação;

•

Local privilegiado para a comercialização de diamantes em bruto, diamantes lapidados, gemas
de cor em bruto e lapidadas provenientes sobretudo dos mercados produtores de África e
América Latina;

•

Proporcionar um espaço de negociação seguro num ambiente de negócios regulamentado por
Estatutos que promovam o comércio justo e transparente, em conformidade com as regras
aplicadas mundialmente;

•

Portugal ser uma das principais portas de entrada para diamantes em bruto e gemas de cor na
Europa;

•

Aumentar a margem das empresas mineiras e diminuir os custos dos compradores;
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Modelo de Negócio
•

Realização de leilões públicos com acesso reservado a compradores e vendedores que cumpram
com todos os requisitos de participação;

•

Possibilidade de colocação direta dos lotes das empresas mineiras no leilão (diretamente da
mina para o cliente);

•

Lotes em guarda permanente no Diamond Office durante o período do leilão;

•

Verificação dos lotes pelos potenciais compradores no Diamond Office por meio do
agendamento de visitas durante o período de 5 dias que antecede a data de realização do leilão;

•

Valor mínimo para a abertura do leilão: US$2.000.000;
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Vantagens
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Diversificação de mercados (alternativa aos mercados tradicionais);
Redução de custos
 Durante o tempo de permanência dos diamantes no Diamond Office, os mesmos não
estão sujeitos ao pagamento de taxas e impostos (depósito ou caução);
 Caso o lote não seja comercializado é reexportado para o proprietário sem que haja lugar
ao pagamento de qualquer taxa ou imposto;
 Eliminação da intermediação na venda (possibilidade das empresas mineiras colocarem os
lotes directamente no Leilão);
Aumento de margem de comercialização para a empresa mineira;
Melhor preço para o comprador por eliminação de iempresas intermediárias;
Garantia de recebimento (os diamantes apenas são entregues ao comprador após confirmação
de pagamento);
Não existe limite de tempo de permanência dos diamantes e gemas preciosas à guarda do
Diamond Office, (caso o lote não seja vendido na sua totalidade no leilão, as pedras não
vendidas poderão permanecer à guarda do Diamond Office, sob o pagamento do custo de
depósito e seguro, até realização do próximo leilão ou passar a ser comercializado em venda
privada);
Facilidade de acesso de compradores e vendedores por via da emissão de vistos de fronteira
pelo período de realização do leilão para acesso exclusivo ao território português;
Possibilidade de colocação de remessas em leilão a partir de US$50.000;
Proximidade de compradores e vendedores (acesso ao mercado Europeu);
Portugal, destino turístico de excelência.
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Lisbon
Diamond Market
Até que o Lisbon Diamond Market esteja em
funcionamento, os leilões decorrerão no anfiteatro do
Myriad Expo a 5 minutos do Diamond Office)
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Local de guarda dos lotes a leiloar

Lisbon
Diamond Office
Aeroporto de Lisboa, Terminal 1,
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Esta apresentação foi preparada pela Associação dos Diamantiers de Portugal e
é disponibilizada com o objectivo de apresentar a Bolsa de Diamantes de
Lisboa.
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.
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