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ANGOLA MINAS - Como Presidente da Bolsa 

de Diamantes de Lisboa-Portugal (BDL), 

pode-nos fazer uma breve descrição da 

BDL e dos serviços prestados?

Portugal é, desde 2015, um dos 7 países europeus a 
aderir ao Kimberley Process Certification (KPC) e a 
poder importar e exportar diamantes em bruto.
O mercado português de diamantes começou desde 
então a desenvolver-se o que levou à abertura 
do Diamond /Gold Office de Lisboa, localizado no 
Aeroporto Internacional de Lisboa e à criação da BDL, 
que procura promover aos seus membros as condições e 
o ambiente necessários para a realização de negócios na 
indústria dos diamantes.
O Diamond/Gold Office de Lisboa funciona como uma 
zona franca, que presta serviços de armazenamento e 
comércio de diamantes/ouro, livre de impostos, por 
um período ilimitado, além de prestar consultoria para 
o sector dos diamantes/ouro e permitir aos membros 
da BDL acesso a um local especializado para o comércio 
de diamantes/ouro onde ser vendidos e comprados 
diamantes e ouro, através de vendas privadas, tenders e 
leilões públicos e privados.

ANGOLA MINAS - As President of the Lisbon 
Diamond Bourse - Portugal (BDL), can 
you please make a brief description of 
the BDL and the services provided?

Portugal is since 2015 one of the 7th European 
countries to join the Kimberley Process Certification 
(KPC) and to be able to import and export rough 
diamonds.
The Portuguese diamond market started moving 
since that with the opening of the Lisbon Diamond/
Gold Office located at the Lisbon International 
airport and the implementation of the BDL which 
creates the necessary conditions and environment to 
take business in the diamond industry in Portugal.
The Lisbon Diamond/Gold office works as a free 
zone providing services for diamond/gold storage 
and trade, free of taxes, for an unlimited period, as 
well consultancy for the diamond/gold sector and 
access to a specialized place in diamond/gold trade 
where the companies can sell or buy their diamonds 
and gold in private sales and private and in public 
auctions and tenders.

PORTUGAL TEM UMA LONGA HISTÓRIA RELACIONADA 
COM O COMÉRCIO E TRABALHO DE DIAMANTES

PORTUGAL HAS LONG HISTORY COMMERCIALIZING 
AND WORKING WITH DIAMONDS 

João Leitão, Presidente do BDL / Chairman of BDL

Portugal apresenta-se como 
um importante animador 
e atraente mercado para os 
potenciais investidores no 

mercado diamantífero, fruto da 
vasta experiência acumulada ao longo 
dos anos. O país é dos poucos mem-
bros do processo de certificação 
de Kimberly, daí que oferece condições 
ideais para a realização de negócios 
neste universo.

ENTREVISTA / INTERVIEW

Portugal presents itself as an 
important and attractive 
market for the potential 
investors in the diamond 

market, a result of the vast experience 
accumulated over the years. The country 
that is part of the few members of 
the Kimberly certification Process, 
thus offering the ideal conditions for 
business in the diamond business 
universe.  
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