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O Instituto dos Advogados em Prática Individual (IAPI) tomou posse, na sequência do 

último ato eleitoral da Ordem em 12 de Março de 2020, tendo a sua composição sido 

formada pelos seguintes membros: 

Dr. Rui Chumbita Nunes 

Dra. Maria Sitú Antunes 

Dra. Nanci Castedo 

Dra. Cristina Aguiar 

Dr. Rui Mendes 

 

 

O Instituto dos Advogados em Prática Individual tem, como o próprio nome o anuncia, 

a finalidade de procurar analisar os problemas que especialmente afetam os 

Advogados que exercem a profissão em prática individual, incentivar a sua integração 

na Ordem dos Advogados, tomar iniciativas e fazer as propostas conducentes a que 

cada vez mais os Advogados que exercem neste regime tenham as condições 

adequadas à sua sobrevivência profissional de forma digna e prestigiada, auscultar 

de forma regular a situação dos Advogados que exercem a profissão nestes moldes 

provocar a reflexão com eles, analisar as soluções e as dificuldades sentidas e 

perspetivar a evolução do futuro da advocacia. 

 

No ano de 2020, o IAPI reuniu, presencialmente, apenas 2(duas) vezes tendo em 

conta a situação pandémica que ocorreu dando origem à determinação de sucessivos 

estados de emergência que obrigaram a situações de confinamento pelo que a opção 

foi a de utilizar os meios alternativos, com as limitações daí inerentes, para analisar, 

ponderar e discutir as medidas a adotar logo que seja possível retomar a normalidade 

desejável com vista à continuidade da vida. 
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Foi apresentada ao Conselho Geral uma proposta de alteração do Regulamento do 

Instituto e bem assim o relatório de atividades para o corrente ano. 

Foi, igualmente, decidido fazer, com o envolvimento dos Conselhos Regionais e das 

respetivas Delegações e Delegados, reuniões no sentido de auscultar a Classe quanto 

aos problemas emergentes que se apresentam e discutir soluções para os desafios 

que cada vez mais se colocam aos Colegas que trabalham no âmbito da prática 

individual. 

Neste seguimento, foi efetuada, no dia 7 de Julho, uma reunião com o Conselho 

Regional do Porto e os Presidentes das Delegações de Guimarães, Braga, Gondomar., 

Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Vila do Conde, Famalicão e Matosinhos 

tendo, seguidamente, sido elaborado um relatório para o Senhor Bastonário e 

Conselho Geral elencando as preocupações dos Senhores Advogados nomeadamente 

na necessidade de reinvenção da Ordem dos Advogados tendo em conta o atual 

estado de pandemia, a forma de acompanhamento dos estágios pelos patronos 

sobretudo no que toca à perceção e cumprimento do Estatuto, criação de uma rede 

entre as Delegações com vista a uma maior interação, a questão relativa à diminuição 

dos atos próprios dos advogados versus vinheta jurídica e o reforço das Comissões de 

Combate à procuradoria ilícita.  

 
Rui Chumbita Nunes 
Presidente do IAPI 


