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Caracterização da I - DIP 

• Sociedade Anónima de direito português constituida em 2016 com o capital de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros), representado por acções do tipo A  (€25.000,00) e 

B  (€25.000,00),  com o objecto de compra e venda de diamantes em bruto; 

• Acções do tipo B  subscritas pela Intelligence Diamond, que actuará como broker 

exclusivo do I-DIP e indicou dois administradores em três; 

• Acções do tipo A  a subscrever por subscrição particular, em lotes múltiplos de 

€25.000,00 e totalizando pelo menos €2.475.000,00, perfazendo um máximo de 199 

accionistas do tipo A , tendo a FundBox Holdings subscrito o primeiro lote de acções 

A  quando da constituição; 

• Gestão financeira e reporting  aos investidores asseguradas pela FundBox – 

Sociedade Assessora de Veículos de Investimento, Lda, que indicou um administrador 

em três. 

• Revisão de contas assegurada pela KPMG Março de 2017 



Oportunidade de mercado 

• Entrada de Portugal, em Janeiro de 2015, no Kimberley 

Process: 

• Legislação: Lei n.º 5/2015 de 15 de Janeiro (permite o 

desalfandegamento, em Portugal, de diamantes em bruto 

provenientes de país extracomunitário)  

• Criação de um Entreposto Aduaneiro Público sob a gestão 

da Associação dos Diamantiers de Portugal ADP   

(www.associacaodiamantiers.org)  

• Criação de uma Bolsa de Diamantes em Portugal sob a 

gestão da ADP e sob a tutela da World Federation of 

Diamond Bourses (http://www.wfdb.com/)  
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Modelo de negócio 

• Brokerage exclusivo da Intelligence Diamond, na compra (em África e na 

América do Sul) e na venda (a clientes de todas as proveniências); 

• Guarda dos diamantes em carteira, sua verificação e peritagem, no 

Entreposto Aduaneiro Público sito no Aeroporto de Lisboa; 

• Comercialização dos diamantes em carteira em leilões, transacções na Bolsa 

de Diamantes e transacções bilaterais . 
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Remuneração 

1. Fundamentais fortes:  A projecção da oferta e da procura de 
diamantes em bruto indica que a procura irá superar a 
oferta de diamantes em bruto ao longo dos próximos 10 
anos 

2. Rentabilidade previsional: 15 a 20% 

3. Política de dividendos: distribuição trimestral objectivo de 
2% do capital investido 

4. Performance fee da Intelligence Diamond: liquidada em 
espécie, por atribuição por €1,00 de direitos de subscrição 
de 25.000 acções tipo B  cada vez que a distribuição de 
dividendos anual atingir 8%, até um máximo acumulado de 
375.000 acções. 
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Fonte :  The Global Diamond Industry 2016:  
  the enduring allure of timeless gems   
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Intelligence Diamond, LTD – Dubai 

PO BOX 9436, 6th Floor, Dubai World Trade Centre, 
Sheikh Zayed Road, Dubai, Emiratos Arabes Unidos 

 
www.intelligencediamond.com  

FundBox SAVI, Lda 

Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1, 15º (2), Lisboa 
Portugal 

 
www.fundbox.pt  
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