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Condições de Adesão 
 

1. Podem ser membros da Associação pessoas singulares ou coletivas nacionais ou 

estrangeiras, residentes ou não no país, e entidades privadas ou públicas.  

2. A admissão de pessoa individual, empresa ou Instituição Pública na Bolsa de 

Diamantes de Lisboa será decidida pelo Conselho de Membros que analisará toda a 

documentação entregue pelo candidato a membro.  

3. Para ser admitido, a pessoa individual ou empresa terá de:  

a. Ser maior de vinte e um anos;  

b. Estar devidamente licenciado como importador/exportador de diamantes em 
bruto e/ou lapidados, ou, Indivíduo ou Empresa em fase de licenciamento da 
atividade de importador/exportador de diamantes em bruto e/ou lapidados, 
ou profissional ligado ao sector gemológico, diamantífero ou mineiro;  

c. Ter formação comprovada em diamante e/ou gemologia  

d. Reunir condições de idoneidade;  

 

4. A admissão a membro da Bolsa de Diamantes de Lisboa só pode ocorrer se o indivíduo 

ou empresa for considerado idóneo.  

5. Para efeitos do disposto no número anterior, entende -se que determina a idoneidade 

do indivíduo ou empresa a verificação de alguma das seguintes circunstâncias:  

a. Ter sido declarado insolvente por decisão judicial nos últimos cinco anos, 

encontrar -se em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, 

sujeito a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em 

qualquer situação análoga, ou que tenha o respetivo processo pendente, salvo 

quando se encontrar abrangido por um plano especial de recuperação de 

empresas ao abrigo da legislação em vigor;  

b. Ter sido condenado, em Portugal ou no estrangeiro, com trânsito em julgado, 

pela prática de um dos seguintes crimes, desde que puníveis com pena de 

prisão superior a seis meses:  

I. Crimes contra o património;  

II. Crime de tráfico de estupefacientes;  
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III. Crime de branqueamento de capitais;  

IV. Crime de corrupção;  

V. Crimes de falsificação;  

VI. Crime de tráfico de influência;  

VII. Crimes tributários ou aduaneiros previstos no Regime Geral das 

Infrações Tributárias (RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de 

Junho.  

6. Determina ainda a idoneidade do indivíduo ou empresa a verificação de alguma das 

circunstâncias previstas no número anterior relativamente aos seus administradores, 

diretores ou gerentes.  

7. As condenações a que se refere a alínea b) do n.º 2 deixam de ser relevantes a partir 

da data do cancelamento definitivo da sua inscrição no registo criminal. 

8. A falta superveniente do requisito de idoneidade implica a suspensão da categoria de 

membro reportada à data da verificação da circunstância que determina a idoneidade 

do indivíduo ou empresa. 

 

Para mais informações sobre o processo de candidatura a membro, por favor, contacte-nos 

através do email: geral@bolsadediamantesdelisboa.org  
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