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O Instituto dos Advogados em Prática Individual (IAPI) tomou posse em12 de Março 

de 2020, tendo a sua composição sido formada pelos seguintes membros: 

Dr. Rui Chumbita Nunes – Presidente 

Dra. Cristina Aguiar - Vogal 

Dra. Maria Sitú Antunes - Vogal 

Dra. Nanci Castedo - Vogal 

Dr. Rui Mendes - Vogal 

 
O objetivo do IAPI é conhecer, analisar e discutir as questões que se colocam aos 

Advogados em prática individual visando uma melhor integração na Ordem dos 

Advogados levando a cabo iniciativas em prol da classe e apresentar propostas que 

permitam salvaguardar não só um bom desempenho da profissão como também 

procurar alcançar um equilíbrio em relação à sua sobrevivência profissional. 

Paralelamente, a nossa preocupação é auscultar de forma sistemática os Colegas 

no sentido de contribuir para uma reflexão sobre os anseios e as preocupações que 

têm sobretudo no que diz respeito à forma como se perspetiva o futuro da 

advocacia. 

Durante o ano de 2021, reunimos presencialmente sempre que a pandemia nos 

deixou e, quando tal não foi possível, fizemo-lo por videoconferência. 

Estivemos presencialmente em todos os Conselhos Regionais onde reunimos com 

as Delegações e debatemos os problemas emergentes da profissão no âmbito da 

prática individual auscultando as sensibilidades dos Colegas em cada uma das 

regiões e também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, procurando 

assimilar as suas preocupações paralelamente com a recolha das sugestões em 

relação à forma como a profissão se deve posicionar em função do novos desafios 

que se vão colocando, nomeadamente no que diz respeito aos estágios, aos atos 

próprios dos advogados e à procuradoria ilícita. 
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Mesmo num ano difícil, pelas razões sobejamente conhecidas, conseguimos 

organizar e realizar, no dia 10 de Setembro, em Setúbal, o I Encontro Anual de 

Advogados subordinado ao tema "A Advocacia no Futuro" que foi bastante 

participado e que correu muito bem. 

https://portal.oa.pt/comunicacao/noticias/2021/09/iapi-realiza-encontro-anual-de-

advogados-em-setubal/ 

 

Finalmente, iremos continuar a privilegiar os contactos de proximidade com os 

Colegas agendando reuniões e visitas às áreas dos Colegas que não estiveram 

presentes nas reuniões realizadas no âmbito dos Conselhos Regionais. 

 
Rui Chumbita Nunes 
Presidente do IAPI 
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