
We are 
first 
movers.



A RRP Advogados foi fundada no início de 2016 por um conjunto 
de advogados com um sólido percurso profissional e especializados 
em várias áreas de prática. Somos um escritório com uma forte 
componente transacional e estamos habituados a trabalhar com 
um largo espectro de agentes económicos, em assuntos e operações 
de âmbito nacional ou transfronteiriço.  

Contamos com uma equipa simultaneamente jovem e experiente 
em todas as áreas de prática e setores relevantes da economia. 

Estamos integrados numa rede global de escritórios de advogados 
(a EY Global Law network) com mais de 2.000 advogados e presente 
em mais de 75 jurisdições a nível mundial, o que nos permite 
beneficiar de uma experiência, know-how e recursos a uma escala 
verdadeiramente internacional. 

Em todos os assuntos que nos são confiados, visamos sempre 
atingir um objetivo fundamental: conquistarmos a confiança 
absoluta dos nossos Clientes. Acreditamos que o trabalho que 
fazemos e a marca pessoal que imprimimos no mesmo são o nosso 
maior capital e o alicerce que nos permite estabelecer essa relação 
de confiança. 

Possuímos tudo aquilo que é necessário para prestar uma assessoria  
de excelência e acrescentar valor no âmbito dos serviços que 
nos são solicitados.

  Não queremos ser 
apenas um assessor 
jurídico, mas o trusted 
legal advisor do Cliente.

Quem somos



Societário e Fusões 
e Aquisições 

Bancário e Financeiro 

Fiscal 

Imobiliário 

Público, Energia 
e Projetos 
de Infraestruturas

Mercado de Capitais
e Serviços Financeiros  

Seguros 

Laboral e Imigração

Proteção de Dados 
Pessoais

As nossas 
áreas de prática

A nossa 
presença 
global
Através da 
EY Global Law 
network



A nossa dedicação ao Cliente e aos seus interesses 
é total. Tratamos com o mesmo empenho as grandes 
operações e os assuntos do dia a dia, porque primeiro 
está o Cliente e não o assunto. Posicionamo-nos como 
um verdadeiro aliado estratégico dos nossos Clientes, 
colocando a nossa expertise ao serviço do negócio do Cliente. 

Estamos em sintonia 
com os nossos Clientes

Abordamos todos os assuntos que nos 
são confiados de uma perspetiva global 
e integrada. Conscientes de que as áreas 
de prática e as questões de direito 
não se podem dividir em compartimentos 
estanques, procuramos sempre a interligação 
entre os temas. 

Juntamos 
as peças do puzzle

A nossa equipa está integrada numa rede 
global de escritórios de advogados 

(a EY Global Law network), presente em 
mais de 75 jurisdições, o que nos permite 

oferecer aos nossos Clientes uma assessoria 
abrangente e transversal em múltiplas 

jurisdições e setores.

Trabalhamos em rede 

A RRP Advogados conta com uma equipa altamente 
experiente e comprometida, com percursos profissionais 
consistentes e variados. Os nossos advogados possuem 

o entusiasmo e a abertura de espírito que as suas funções 
requerem, conjugados com valores tradicionais e uma sólida 

formação tanto pessoal como profissional.

Uma equipa com as soluções de amanhã 
e os valores do antigamente   

O que nos distingue 



Managing Partner e Sócio Fundador 
Lidera as equipas de Fiscal e Imobiliário
ricardo.pereira@rrp.pt

Ricardo Reigada Pereira

Carlos Vaz de Almeida 
Lidera a equipa de Público, Energia e Projetos de Infraestruturas 
Lidera a equipa de Bancário e Financeiro
carlos.almeida@rrp.pt

Manuel Cordeiro Ferreira
Lidera a equipa de Mercado de Capitais e Serviços Financeiros
manuel.ferreira@rrp.pt

Rodrigo Serra Lourenço  
Lidera a equipa de Laboral e Imigração
Lidera a equipa de Proteção de Dados Pessoais
rodrigo.lourenco@rrp.pt

Rodrigo Falcão Nogueira 
Lidera a equipa de Societário e Fusões e Aquisições
rodrigo.nogueira@rrp.pt

A nossa 
equipa 



Lisboa

Avenida da República, 90, Galeria 1
1600-206 Lisboa, Portugal 

Tel: +351 217 653 860
Fax: +351 217 653 869

rrp.lisboa@rrp.pt

Porto

Rua Júlio Dinis, 891, 4.º Esq.
4050-327 Porto, Portugal 

Tel: +351 226 008 002
Fax: +351 226 094 383

rrp.porto@rrp.pt 
www.rrp.pt

www.linkedin.com/company/rrp-advogados


