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30 junho 2020 

 

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre 
atribuição de ações aos Administradores Executivos e a 
Detentores de Funções Essenciais 

 
 
     

O Banco Comercial Português, S.A. (“Banco”) informa que, conforme comunicações que se 
anexam: 

• Foram atribuídas ações do Banco aos seus Administradores Executivos, relativas ao 
primeiro ano de diferimento da remuneração variável respeitante ao exercício de 2018; 

• Foram atribuídas ações do Banco a Detentores de Funções Essenciais, neste caso 
relativas à remuneração variável respeitante ao exercício de 2019 e ao primeiro ano 
de diferimento da remuneração variável respeitante ao exercício de 2018. 

 

 
 
Fim de comunicado 
Banco Comercial Português, S.A. 





























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  ALEXANDRE MANUEL CASIMIRO DE ALMEIDA 

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) 

€0,1149 31.878 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

31.878 

€0,1149 

e) Data da operação 25-06-2020 
 

 

  
f) Local da operação 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  ANA MARIA JORDAO FERREIRA TORRES MARQUES 
TAVARES 

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) 

€0,1149 52.017 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

52.017 

€0,1149 

e) Data da operação 25-06-2020 
 

 

  
f) Local da operação 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  ANTONIO JOSE LINDEIRO CORDEIRO 

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) 

€0,1149 16.314 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

16.314 

€0,1149 

e) Data da operação 25-06-2020 
 

 

  
f) Local da operação 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  ROSA MARIA FERREIRA VAZ SANTA BARBARA 

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) 

€0,1149 32.964 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

32.964 

€0,1149 

e) Data da operação 25-06-2020 
 

 

  
f) Local da operação 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 MACEDO VILAS BOAS 

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) 

€0,1149 43.702 

  

d) Informações agregadas 

— Volume agregado 

— Preço 
 

  

43.702 

€0,1149 

e) Data da operação 25-06-2020 
 

 

  
f) Local da operação LISBOA 

 








































