
,Lisboa - Portugal



 

Exmos senhores, 
 
O estudo e conhecimento profundo do diamante é 
indispensável e fundamental para todos os profissionais do 
setor. 
 
Como Coordenadora de formação do Ins�tute Intelligence 
Diamond, posso dizer que os cursos ministrados pelo mesmo 
proporcionam o conhecimento e know how necessários  para alcançar os 
seus objec�vos profissionais. 
 
No Ins�tuto encontra uma variedade de ações de formação que garantem aos formandos a 
aquisição das competências e conhecimentos adequados para que possam trabalhar na 
área diaman�fera, seja na indústria, no comércio e trade de diamantes ou em joalharia.  
 
É com muito prazer que vos apresento o nosso programa de formação. Disponibilize algum 
do seu tempo a explorar o nosso catálogo de educação e encontre  o programa certo para 
si.  
 
Esperamos recebê-lo em breve, 
 

Carla Costa 
 
 
 
 Training Coordinator | IID 
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DIAMANTES EM BRUTO - NEGOCIAÇÃO E GESTÃO

BUSINESS AND MANAGEMENT IN ROUGH DIAMONDS

OBJETIVOS:

Este curso visa  preparar o formando para o mundo dos negócios na área dos diamantes em 

bruto nomeadamente o processo de importação e exportação  e  o processo de licenciamento 

de empresas.   

DESTINATÁRIOS:  

Empresários, engenheiros de mineração, empresa do setor de mineração, peritos-

classificadores-avaliadores de diamantes em bruto,  gestores de fundos de inves�mento, 

gerentes de a�vos, peritos de compsnhias de seguros, joalheiros, entusiastas do setor e 

indivíduos à procura de trabalho na área.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 

Introdução ao Diamantes em
 
Bruto;

 
Comércio de Diamantes

 
em Bruto;

 
Legislação de 

Diamantes
 
em Bruto;

 
Empresas licenciadas para importação / exportação de diamantes em 

bruto;
 
Processo de Kimberley;

 
Due diligence de documentação;

 
Compreender propostas, 

spot, sightholders, contratos de longo prazo;
 

BlockChain;
 

Diamantes sinté�cos;
 

Processo de 

importação / exportação de diamantes brutos; Bolsa de Diamantes de Lisboa (regulamentos) 

e outras Bolsas Internacionais de Diamantes;
 

ADB; Regulamentos do Gabinete do Diamante 

de Lisboa.
 

HORÁRIO:
  

Curso laboral 
 
9h00 –

 
17h00

  
Horário sujeito a confirmação.

 

 

Institute of Gemmology
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AVALIADOR DE DIAMANTES EM BRUTO

APPRAISAL IN ROUGH DIAMONDS
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AÇÃO DE FORMAÇÃO | APPRAISAL POLISHED DIAMOND

AVALIADOR DE DIAMANTES LAPIDADOS
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Ações de Formação Para
En�dades Públicas
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OBJETIVOS: 

A acção de Formação em Terrorismo e Money Laundering | Diamantes em Bruto tem 

como obje�vo principal,  conhecer os principais mecanismos de money laundering e 

financiamento através da comercialização de diamantes.  

DESTINATÁRIOS: 

En�dades Públicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*: 

Comércio Internacional de Diamantes; Pipeline dos Diamantes; Bolsas e comércio de 

Diamantes ; Financiamento do Terrorismo/money laundering; Transação legal / ilegar de 

diamantes; Comércio de Diamantes Lapidados; Alertas vermelhoe e indicadores de ML / 

TF; Lavagem de diamantes ilegais no comércio Tradicional; Uso de negócios legi�mos; 

Blockchain no rastreio dos diamantes desde a mina até ao consumidor final. 

HORÁRIO: 

A definir 

Horário sujeito a confirmação 

 

*Conteúdos programá�cos mais relevantes 

 

EM TERRORISMO E MONEY LAUNDERING
DIAMANTES EM BRUTO
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OBJETIVOS: 

A acção de Informação e Inteligência em comercialização de Diamantes em Bruto tem 

como obje�vo principal,  conhecer os princípios fundamentais da legislação 

internacional, para os diamantes em bruto, nomeadamente a import ância do Processo 

de Kimberley. A ação de formação visa capacitar os formandos para a análise 

documental e a aquisição de conhecimentos acerca dos vários métodos de inspeção e 

controlo.  

DESTINATÁRIOS: 

En�dades Públicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*: 

História do Diamante; Regiões predominates de produção e exploração de diamantes; 

Legislação nacional e internacional; En�dades envolvidas no setor diamantífero; 

Comércio internacional; Diamantes em bruto vs diamantes lapidados; Contrabando de 

diamantes; Prá�cas comerciais; Métodos de pagamento; Processo de verificação 

documental e físico; Principais rotas comerciais de diamantes em Bruto;  

 Métodos de inspeção e controlo; Diamantes em bruto – visualização e contacto.   

HORÁRIO: 

A definir 

Horário sujeito a confirmação 
 

*Conteúdos programá�cos mais relevantes. 
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AÇÃO DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA EM COMERCIALIZAÇÃO DE
DIAMANTES EM BRUTO 
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE DIAMANTES
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