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27 junho 2022 

 

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre 
atribuição de ações aos membros da Comissão 
Executiva e Dirigentes  

 

O Banco Comercial Português, S.A. (“Banco”) informa que, no passado dia 25 de junho, procedeu à 

entrega de 9.142.147 ações aos Administradores Executivos, Dirigentes e Colaboradores do Grupo 

BCP, adquiridas no âmbito do Regulamento sobre Remuneração Variável e considerando o regime 

fiscal específico de cada um dos beneficiários. As ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem 

valor nominal adquiridas representam aproximadamente 0,06% da totalidade das ações 

representativas do capital social do Banco Comercial Português, S.A. 

 

Mais se informa que do total de ações entregues pelo Banco aos colaboradores, foram atribuídas 

6.565.736* ações do Banco aos Administradores Executivos e Dirigentes, relativas à remuneração 

variável respeitante ao exercício de 2021, ao primeiro ano de diferimento da remuneração variável 

do exercício de 2020, ao segundo ano de diferimento da remuneração variável do exercício de 2019 e 

ao terceiro ano de diferimento da remuneração variável do ano de 2018, bem como à remuneração 

variável de longo prazo dos Administradores Executivos devida pelo mandato que terminou em 2021.  

 

Nos termos do artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e ao abrigo do artigo 14º do 

Regulamento da CMVM nº5/2008 anexa-se a informação relativa à comunicação das Transações de 

Dirigentes 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 
 
     

 

*O número de ações atribuídas é influenciado pelo regime fiscal aplicável a cada beneficiário. 







 

 

ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 

direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  JOAO NUNO OLIVEIRA JORGE PALMA 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 

leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 

iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€0,1775 937.685 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

937.685 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 

 

 

 
 

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 













 

 

ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 

direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  PEDRO MANUEL FRANCISCO DA SILVA DIAS 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  DIRIGENTE 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 

leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 

iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€0,1775 60.676 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

60.676 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 

 

 

 
 

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 



 

 

ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 

direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  JOAO MANUEL TAVEIRA PINTO DOS SANTOS PAIVA 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  DIRIGENTE 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 

leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 

iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de 

instrumento 

Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s) 

€0,1775 86.938 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

86.938 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 

 

 

 
 

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 











ANEXO 

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de 
direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

1  Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas  

a) Nome  RUI EMANUEL AGAPITO SILVA 

2  Motivo da notificação  

a) Cargo/estatuto  DIRIGENTE 

b) Notificação inicial/alteração NOTIFICAÇÃO INICIAL 

3  Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o 
leiloeiro ou o supervisor de leilões  

a) Nome Banco Comercial Português, S.A. 

b) LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32  

4  Dados da(s) transação(ões): secção a repetir para i) cada tipo de instrumento; ii) cada tipo de operação; 
iii) cada data; e iv) cada local de realização das operações  

a) Descrição do instrumento financeiro, tipo de instrumento 
Código de identificação 

AÇÃO BCP 

PTBCP0AM0015 

b) Natureza da operação  Rendimento em espécie  

c) Preço(s) e volume(s) Preço(s) Volume(s)   
€0,1775 49.033 
  

d) Informações agregadas 
— Volume agregado 

— Preço 
 

  
49.033 

€0,1775 

e) Data da operação 24-06-2022 
 
 
  

f) Local da operação Euronext Lisboa 

 






