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História das Agências Matrimoniais
É reconhecido desde há muito tempo que os casamentos pro�ssionais têm mais êxito em 
juntar casais com relações duradouras do que o destino. Investigações realizadas já nos anos 70 
do século XX mostram que as AGÊNCIAS MATRIMONIAIS, ao realçarem áreas de                             
compatibilidade, são especialistas na construção de casais. Ao se inscrever na Mi Amore tem a 
possibilidade de usufruir de ajuda pro�ssional na procura do seu Par-Perfeito, aumentando 
assim as suas probabilidades de o encontrar, uma vez que irá conhecer pessoas dentro do seu 
per�l. Os con�itos ocorrem sempre, em qualquer relacionamento, mas a fórmula de êxito para 
uma relação duradoura tem de ter em conta a maneira de como resolvemos os problemas. 
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1. Normas de Funcionamento da Mi Amore

Não se admire do cumprimento de certas regras, pois elas existem para garantir um                       
determinado nível na apresentação do serviço, tanto entre o cliente e a Mi Amore, como para os 
clientes entre si, de forma a que tudo se proceda dentro da legalidade, ética, moral e dos bons         
costumes.

2. Contrato da Mi Amore

O contrato é um documento que legítima e torna revestido de forma jurídica o acto da             
prestação de serviços, identi�cando os direitos e obrigações de cada uma das partes. Desta 
forma, ambas as partes de�nem um compromisso acerca da forma da atuação e um quadro de 
normas de conduta que irão garantir o sucesso. Poderá eventualmente solicitar o cancelamento 
do contrato quando chegar à conclusão que já encontrou o seu “Par-Perfeito” e existir a mesma 
vontade de relacionamento da outra parte. Pode solicitar, também, a resolução do contrato em 
qualquer altura que deseja, independentemente do facto de ter ou não encontrado a sua        
“Cara-Metade”. Isto liberta-o do cumprimento das normas ativas perante a agência, mas           
continua obrigado ao cumprimento das normas passivas (sigilo de dados de terceiros            
eventualmente adquiridos), sob pena de ação judicial. 
O contrato também pode ser resolvido unilateralmente, por parte da agência, em caso de                    
desobediência ou incumprimento das normas ativas ou passivas constantes no Código de     
Conduta da Mi Amore. O contrato tem a duração de vinte e quatro meses.
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3. Apresentação ao meu “Par-Perfeito” 

As apresentações decorrem dentro das instalações da Mi Amore e na presença de uma das 
nossas assistentes. A assistente estará presente apenas no início da apresentação e, depois 
ausentar-se-á de forma a que ambos possam conversar  livremente até cerca de uma hora e               
posteriormente saírem juntos, dependendo das suas vontades. A apresentação poderá decorrer 
fora das nossas instalações quando solicitado por ambos os clientes. Para os clientes não 
residentes no distrito de Leiria, serão trocados números de telefone com o mútuo 
consentimento de forma a poderem começar a dialogar.

4. Se não houver química entre uma das partes

Se chegar a essa conclusão logo na apresentação, adote uma atitude elegante e sincera. Se o 
desejar, diga que vai re�etir e depois transmita a sua decisão ao seu consultor. De forma               
delicada, a Mi Amore transmitirá a sua decisão à outra parte. 
Se chegar a essa conclusão no decorrer de um período de conhecimento mútuo, máximo de 
nove meses, use de sinceridade e comunique essa conclusão à sua consultora. Em seguida,         
passará a outra apresentação, onde poderá conhecer uma nova pessoa.
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5.Confiar na pessoa apresentada pela Mi Amore

Antes de lhe apresentarmos algém, essa pessoa já teve uma consulta com uma das nossas                     
assistentes no sentido de conhecermos as suas características e personalidade. No entanto, não 
signi�ca que deva con�ar plenamente nessa pessoa. 

6. Importância do Cartão de Cidadão na Consulta
 

A Mi Amore pretende prestar um serviço seguro, embora dentro da mais estrita                                
con�dencialidade. Assim, todas as pessoas inscritas têm de apresentar documentos de              
identi�cação.

7. Apresentação de alguém que agride ou roube

Todas as pessoas inscritas têm de apresentar documentos originais de identi�cação e permitir a 
sua fotocópia por parte da Mi Amore. Em caso de agressão ou roubo, o lesado apresentará 
queixa junto das autoridades competentes e, a pedido por escrito dessas autoridades, a                   
Mi Amore cederá os referidos elementos identi�cativos da pessoa apresentada. Dessa forma, 
zelamos para que o nosso serviço seja o mais seguro possível.
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8.Felicidade

Você ganha a possibilidade de vir a conhecer alguém “especial”, que também deseja um                             
relacionamento sério, e a longo prazo. Proporcionamos-lhe a possibilidade de uma mudança                 
positiva na vida sentimental que pode ser um marco importante na sua vida. Além disso, tem a 
garantia de que todo o processo decorreu de forma pro�ssional, con�dencial e sigilosa.

9. Análise do Par-Perfeito

O seu per�l será de�nido por si, daí ter que ser informações reais e sinceras, e cabe a Mi Amore             
decidir se aceita ou não o seu caso. No caso de o aceitarmos, serão escolhidas para as suas                 
apresentações aquelas pessoas que se enquadram com o que de�niu. Todo o comportamento 
demonstrado para com a agência, seja por consulta, por chamada telefónica, ou por carta. 

10.Cruzamento com outras pessoas na Agência

Di�cilmente acontecerá pois a Mi Amore apenas recebe com marcações prévias.
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11. Informações do cliente

A Mi Amore não divulga a outros clientes as suas informações pessoais como o nome completo, 
fotogra�a, data de nascimento, morada, local de trabalho ou contactos telefonicos. 
Entendemos que este tipo de informações deve ser fornecido por si e, apenas quando e se você 
assim o entender. Como deve compreender, o contrário também acontece, isto é, aquando de 
uma apresentação terá conhecimento antecipado pela sua assistente do per�l completo da 
pessoa selecionada, à exceção dos dados con�denciais acima referidos. A título de exemplos, 
será fornecida a idade, não a data de nascimento; a pro�ssão, não o local de trabalho; a área de 
residência, não a morada...

12. Tempo de espera 

A Mi Amore iniciará imediatamente o processo de resolução do seu caso, realizado o estudo de    
compatibilidade e contactá-lo-á dias depois para ter a sua primeira apresentação com a pessoa    
compatível consigo.

13.Valor da Inscrição

30.00€ consulta (Abertura do Processo para análise de compatibilidade). Há exigências que 
numa pessoa podem ser aceitáveis e noutra não. Por isso, a Mi Amore só aceitará o seu caso após 
a sua   consulta de análise.



14. Onde vão buscar as pessoas 

A Mi Amore seleciona as pessoas dentro do seu grupo de clientes, de pessoas que nos            
contactam através de anúncios dirigidos ao público em geral. De qualquer forma, as pessoas 
selecionadas passarão todas por um processo de seleção rigoroso (serão entrevistadas pela 
sua consultora e eventualmente terão uma consulta com o nosso departamento de                     
psicologia).

15. Assistente Pessoal da Mi Amore

É o pro�ssional responsável pelo processo do cliente dentro da agência. É ele quem entrevista 
e decide sobre as pessoas a serem apresentadas ao seu cliente.
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Funcionamento da Agência
1º Consulta
 
Ficamos a conhecer a pessoa, assim como o que procura como cara-metade. Caso não pertença 
ao Distrito de Leiria, poderá fazer a sua inscrição online em www.miamore.pt ou por telefone. 
As consultas têm a duração de sensivelmente 1 hora.

2º Cruzamento de perfil

Esta etapa é um procedimento interno que consiste em avaliar minuciosamente a personalidade 
de cada cliente através de psicólogos especializados de forma a se proceder ao cruzamento de 
per�l mais compatível. Salientamos que todo o contato com a empresa, seja na consulta, as       
chamadas telefónicas, ou qualquer outro tipo de contacto, estarão sempre a ser avaliados e serão 
sempre postos em conta com as nossas psicólogas, pois todos os comportamentos são avaliados 
para os per�s.

3º A Aprovação

Após a análise de per�l e respetivo cruzamento, ambos os clientes terão que aprovar se aceitam 
conhecer a pessoa que Mi Amore selecionou.
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Funcionamento da Agência
4º Marcação do Encontro

A marcação do encontro ara os clientes residentes no distrito de Leiria, a apresentação decorre 
nas instalações da Mi Amore. Para os clientes não residentes no distrito de Leiria, será efetuada 
uma troca de números de telefone com o mutuo consentimento para que possam começar a 
dialogar. Quando decidem marcar o encontro, terão sempre que informar a Agência do dia, hora 
e local  escolhido. Se porventura não se entenderem, ser-lhes-á apresentada uma nova pessoa.
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Passos para encontrar o amor na Mi Amore
Inscrição por telefone,

site ou correio
Abertura de processo para análise de 
compatibilidade.
Consiste no preenchimento de um 
formulário de inscrição que nos vai 
garantir a seleção de per�s de pessoas 
mais compativeis com o seu processo.

Esta etapa é um procedimento interno 
que consiste em avaliar                                   
minuciosamente a personalidade de 
cada cliente de forma a proceder ao 
cruzamento de per�s mais compativeis.

Cruzamento de perfis

Aprovação

Terá acesso a per�s de pessoas            
compativeis (fotogra�as e algumas 
informação). Nessa altura, irá informar a 
agência quem gostaria de poder             
conhecer.

Troca de contactos com mútuo 
consentimento

Se a relação não funcionar, estaremos 
disponíveis para apresentar novo per�l.
(Sem limite de apresentações).

1

2

3

4
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Funcionamento dos Encontros na Mi Amore
Troca de números

O Cavalheiro é sempre o 
primeiro a ligar à 
senhorita

Vão se conhecendo 
alguns dias por telefone

Chegou o momento de                
marcarem o encontro                   
presencial. A Agência é                    
informada.

1

2

3

4

5
Finalmente conheceram-se 
pessoalmente e o                   
encontro correu lindamente
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Funcionamento dos Encontros na Mi Amore

Sucedem-se novos 
encontros6

7
Definitivamente são 

almas-gemeas

8

9

Resta desejar muitas              
felicidades e estamos 
sempre a aguardar o           
contacto para saber mais 
novidades

Se a relação não funcionar, 
estaremos disponiveis para 
apresentar novo perfil. (Sem 

limetes de apresentações)



As nossas Instalações
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Nossa Equipa
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Avenida 25 de Abril, Lote 20, Loja D
2400-265 Leiria

(Frente ao Orfeão de Leiria)

Agência disponível em todo o País

www.miamore.pt


