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O Diamond Office (EAP) é um organismo sob a tutela da Associação dos Diamantiers de
Portugal que, em coordenação com as autoridades governamentais portuguesas,
supervisiona a importação e reexportação de diamantes, desempenhando um papel crucial
nas campanhas de combate ao tráfico, branqueamento de capitais e comércio de diamantes
oriundos de zonas de conflito (Processo de Kimberly).
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Objetivos

Objetivos
•

Centro de verificação de documentação e realização de peritagem, por um perito oficial, de
diamantes em bruto ou gemas de cor;

•

Guarda de remessas de minérios preciosos para avaliação por potenciais clientes (venda
privada) do proprietário da remessa, tais como:
• Diamantes em bruto
• Diamantes lapidados
• Gemas de cor em bruto
• Gemas de cor lapidadas

•

Guarda de remessas de minérios exclusivamente para leilões da Bolsa de Diamantes de Lisboa e
aceitação de agendamento de visitas de potênciais clientes do leilão, destinados a:
• Diamantes em bruto
• Diamantes lapidados
• Gemas de cor em bruto
• Gemas de cor lapidadas
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Serviços

Serviços
Centro de verificação de documentação na importação, exportação e reexportação de
remessas de diamantes em bruto e/ou gemas de cor (apoio prestado à Alfândega);
Realização da verificação e peritagem de remessas de diamantes em bruto por peritoclassificador-avaliador oficial (apoio prestado à Alfândega);
Guarda de remessas de diamantes e/ou gemas de cor em bruto e lapidados;

Manuseamento e gestão de todo o processo de depósito das remessas e possibilidade de
parcelamento das mesmas na comercialização;
Disponibilização de equipamentos de verificação de remessas a serem utilizados por peritosclassificadores-avaliadores e gemólogos;
Organizar a verificação e manuseamento de remessas por potenciais clientes do proprietário
através do agendamento de visitas;
Apoio prestado aos leilões realizados pela Bolsa de Diamantes de Lisboa através da guarda das
remessas de diamantes e/ou gemas de cor em bruto e lapidados a leilão e do agendamento de
visitas para verificação por potenciais clientes do leilão;

Acompanhamento do processo de importação, reexportação e desalfandegamento das
remessas, incluindo a informação acerca de peritos-classificadores-avaliadores oficiais e
despachantes;
Consultadoria na área jurídica, licenciamento e criação de empresas ou sucursais na área dos
diamantes e/ou gemas de cor;

Intercâmbio comercial.
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Vantagens

Vantagens
Segurança de nível III no armazenamento dos diamantes e/ou gemas de cor em bruto e
lapidados;
Organização da verificação das remessas por potenciais clientes;
Disponibilização de equipamentos de verificação e peritagem;
Livre de taxas, impostos e cauções até ao momento do desalfandegamento e reexportação da
remessa;
Possibilidade de vendas parcelares das remessas em depósito;
Não existencia de prazo de permanência das remessas em depósito até à comercialização total
da mesma;
Eliminação da intermediação na venda (possibilidade das empresas mineiras de colocarem os
lotes directamente no Diamond Office para realizarem vendas privadas)
Aumento de margem de comercialização da empresa mineira e melhor preço para o
comprador (por redução das margens de intermediação);
Proximidade de compradores e vendedores (acesso ao mercado Europeu);

Disclaimer
Contactos:

Esta apresentação foi preparada pela Associação dos Diamantiers de Portugal e
é disponibilizada com o objectivo de apresentar o Lisbon Diamond Office.

João Diogo
Diamond Office
dojd@associacaodiamantiers.
org

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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