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Ex.mos Senhores, 
 

É com enorme satisfação que iniciamos o processo de inscrições para a 13ª edição do “In-Lex, Anuário das 
Sociedades de Advogados”. O In-Lex 2018 será distribuído gratuitamente, no início de 2018, com o Jornal de 
Negócios - o jornal líder de audiências na imprensa económica e no meio digital. Estará disponível em versão 
impressa e online e contará com uma série de iniciativas que tornam este projecto único em Portugal. 

Ao longo de 12 anos inovámos, aprendemos e crescemos, mas sempre fiéis aos valores basilares deste 
projecto: legalidade, igualdade, transparência e qualidade. Em 2018 queremos dar mais um passo no caminho 
a que nos propusemos percorrer, com o compromisso de fazer ainda melhor.  

Assim, comemorando a 13ª Edição do In-Lex, apresentamos as razões para participar no directório de 
referência em Portugal: 

 Singularidade e liderança de mais de uma década: projecto pioneiro no panorama nacional e o único 
directório a comunicar o sector há 13 anos consecutivos. 

 Parceria com o Jornal de Negócios: líder de audiências na imprensa económica e digital é o único a 
publicar regularmente, há mais de 14 anos, um caderno sobre a advocacia em Portugal -  o "Caderno Lex". 

 O directório de referência em representatividade: ao longo de 12 edições o In-Lex já apresentou, ao 
mundo empresarial e académico, mais de 365 Sociedades de 45 localidades do país.  

 Distribuição gratuita e efectiva aos seus Clientes: 20.000 exemplares com o Negócios, no início de 2018.  

 Envio directo de exemplares para as 500 maiores empresas a actuar em Portugal (ao cuidado do Director 
Jurídico), Faculdades de Direito, Sociedades de Advogados, Meios Institucionais, entre outros. 

 O primeiro directório com consulta online e com uma forte presença nos principais motores de busca - 
com opção de pesquisas avançadas, conteúdos exclusivos, actualização dos dados e o módulo 
“Sociedades em Números”, que reúne informação sobre a equipa das Sociedades, e permite a ordenação 
pelos critérios de Nº de Sócios, Nº de Advogados, Nº de Estagiários e respectivos Rácios. 

 Edição ePaper: Anuário em formato de livro digital, optimizado para consulta em todos os dispositivos 
móveis. Disponível no sítio da In-Lex. 

 Edição Hardcover: com encadernação em capa dura e distribuição exclusiva a Sociedades e Parceiros. 

 Forte divulgação em diversos meios de comunicação do grupo Cofina, nomeadamente no Negócios, 
reforçando a notoriedade do projecto e potenciando o dia da publicação junto dos decisores económicos. 

 Forte presença no Mundo Académico: único com participação regular nos Jobshops das Faculdade de 
Direito e com um Guia online dirigido aos estudantes de direito, o In-Lex Student’s Guide. 

 Patrocinador regular de eventos dinamizadores do sector: ASAP, Rock’nLaw, entre outros. 

 O directório com maior notoriedade e reconhecimento no meio empresarial, académico e jurídico. 

 

Por todas estas razões, vimos endereçar o convite a V. Ex.as para participarem na 13ª edição do In-Lex. As 
inscrições efectuadas até ao dia 20 de Novembro usufruem de um desconto de 10% (formato de página 
dupla) e de 5% (formatos de página simples, meia e parcial).  

 


