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Ações 

¨  Divulgação 
¨  Networking 
¨  Transferência de conhecimento e qualificação 

Formação 
•  INCM – Casa da Moeda 
• Outras 

Qualificação 
•  Perito-avaliador-classificador 
• Outras 

Trabalho 
• Avaliação e classificação 
•  Lapidação 



Agenda 

¨  Os certificados KP 
¨  Sistema Harmonizado 
¨  Estrutura do exame 
 



Diamantes – Kimberley Process (KP) 
The Kimberley Process (KP) is a joint governments, industry and 
civil society initiative to stem the flow of conflict diamonds – 
rough diamonds used by rebel movements to finance wars against 
legitimate governments. 
http://www.kimberleyprocess.com 

KPCS – Kimberley Process 



Diamantes – Kimberley Process (KP) 
The Kimberley Process started when Southern African diamond-producing states 
met in Kimberley, South Africa, in May 2000, to discuss ways to stop the trade in 
‘conflict diamonds' and ensure that diamond purchases were not financing violence 
by rebel movements and their allies seeking to undermine legitimate governments. 
In December 2000, the United Nations General Assembly adopted a landmark 
resolution supporting the creation of an international certification scheme for 
rough diamonds. By November 2002, negotiations between governments, the 
international diamond industry and civil society organisations resulted in the 
creation of the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) . The KPCS 
document sets out the requirements for controlling rough diamond production and 
trade. The KPCS entered into force in 2003, when participating countries started 
to implement its rules. 
http://www.kimberleyprocess.com 

KPCS – Kimberley Process 



Diamantes – Kimberley Process (KP) 
The Kimberley Process (KP) is open to all countries that are willing 
and able to implement its requirements. The KP has 54 
participants, representing 81 countries, with the European Union 
and its Member States counting as a single participant. KP 
members account for approximately 99.8% of the global 
production of rough diamonds. In addition, the World Diamond 
Council, representing the international diamond industry, and civil 
society organisations, such as Partnership-Africa Canada, 
participate in the KP and have played a major role since its outset. 
http://www.kimberleyprocess.com 

KPCS – Kimberley Process 



Diamantes – Kimberley Process (KP) 
2012 - Trade with other participants who have also met the 
minimum requirements of the scheme, and international shipments 
of rough diamonds must be accompanied by a KP certificate 
guaranteeing that they are conflict-free. 
http://www.kimberleyprocess.com 

KPCS – Kimberley Process 



A nova lei 
¨  Lei nº 5/2015 de 15-01-2015 

¤  A presente lei assegura a execução, na ordem jurídica interna, 
do Regulamento (CE) n.º 2368/2002, do Conselho, de 20 de 
dezembro, adiante designado Regulamento, nos seguintes termos: 
a)  Aplica o Sistema de Certificação do Processo de Kimberley para o comércio 

internacional de diamantes em bruto e designa, nesse âmbito, a autoridade da 
União em Portugal e as autoridades nacionais competentes; 

b)  Regulamenta o acesso e o exercício das atividades de importação e exportação de 
diamantes em bruto; 

c)  Estabelece o regime de acesso e de exercício da atividade de perito-classificador-
avaliador de diamantes em bruto e de emissão do respetivo título profissional; 

d)  Estabelece o regime sancionatório aplicável à violação do Sistema de Certificação 
do Processo de Kimberley. 



Os certificados 
Angola 



Os certificados 
Brasil 



Os certificados 
USA 

Th e  ro ugh  d iam o nd s in th is sh ip m e nt h ave  b e e n h and le d
in acco rd ance  w ith  th e  p ro v isio ns o f  th e  Kim b e rle y
Pro ce ss Ce rtif icatio n Sch e m e  fo r Ro ugh  Diam o nd s.

U. S. K. P. A. accepts no responsibility relating to  the accuracy o f the data recorded  on this Certificate.
Retain this document for 5 years from the date o f issuance or receipt. See 31 CFR 592.301

Upon receipt, provide a copy o f this certificate to  the Kimberley Process o ffice in the jurisd iction o f import.

AES Confirmation Number (ITN): __________________________
Required  for export pursuant to  31 CFR 592

Country o f Origin
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Value in U.S. $

Number of Parcels

Carat Weight / Mass

Date of Issue                      Date of Expiry                                          

Exporter 

Ultimate Consignee

Harmonized Commodity Code

Issuing Authority:  United States Kimberley Process Authority

 

NAME

NAME ADDRESS

ADDRESS

US 00000

US00000



Os certificados 
União Europeia 



Sistema Harmonizado 
¨  O Sistema Harmonizado (SH), ou Sistema Harmonizado de 

Designação e Codificação de Mercadorias, é uma nomenclatura 
aduaneira utilizada internacionalmente como um sistema 
padronizado de codificação e classificação de produtos de 
importação e exportação, desenvolvido e mantido pela 
Organização Mundial das Alfândegas1 (OMA). 

¨  As mercadorias são classificadas em ordem crescente de 
participação humana em sua elaboração, sendo divididas em 21 
seções, as quais contêm 99 capítulos 

¨  A nomenclatura SH é composta de seis dígitos. 



Sistema Harmonizado 
¨  Os dois primeiros dígitos representam o capítulo no qual foi classificada a mercadoria. 
¨  O terceiro e quarto dígito representam a posição dentro do capítulo correspondente da mercadoria. 
¨  O quinto dígito está relacionado com a subposição simples ou de 1º nível. 

¨  O sexto dígito está relacionado com a subposição composta ou de 2º nível. 
¨  Alguns países já estenderam a nomenaclatura a oito ou dez dígitos, valendo-se de interesses de 

importação e exportação. Atualmente, mais de duzentos países, representando cerca de 98% do comércio 
mundial, utilizam o SH como base para: 
¤  Tarifas alfandegárias; 
¤  Compilação de estatísticas do comércio internacional; 
¤  Regras de origem dos produtos; 
¤  Compilação de taxas internas; 
¤  Negociações e tratados de comércio; 
¤  Estatísticas de tarifas sobre o frete; 
¤  Monitoramento de bens controlados (por exemplo, lixo, narcóticos, armas químicas, substâncias danosas à camada de 

ozônio e espécies ameaçadas de extinção). 



Sistema Harmonizado 
diamantes em bruto 

¨  Três códigos: 
¤  71.02 – Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados: 
Esta posição compreende os diamantes em bruto ou os que tenham sofrido um trabalho, tal como a serração, clivagem, 
desbaste (preparação para o polimento), decapagem em tambor rotativo, polimento ou lapidação (em facetas ou doutra 
forma), gravação ou perfuração, desde que não se apesentem engastados ou montados. 

n  7102.10 – Não selecionados.  Esta posição compreende os lotes (ou parcelas) de 
diamantes ou os diamantes isolados que não tenham sido classificados. Abrange 
igualmente os lotes de diamantes brutos que foram simplesmente passados ao 
crivo e que foram embalados em função das suas dimensões sem terem sido 
submetidos a outros exames pelos peritos. 

n  7102.21 – Industriais. Em bruto, simplesmente serrados, clivados ou desbastados.  
n  7102.31 – Não industriais. Em bruto, simplesmente serrados, clivados ou 

desbastados.  



obrigado 

Luís Chambel 
luischambel@sinese.pt 
xmbl.wordpress.com 
www.sinese.pt 


