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Raul de Orofino apresenta o seu workshop de 
Inteligência Emocional de forma inovadora e não 
convencional, onde tudo é vivenciado 
corporalmente.

Ao mostrar cientificamente que todas as células 
contêm inteligência, afeto e sensibilidade, Raul 
estimula-as aplicando exercícios psico-físicos.

Depois de duas horas, os formandos passam a 
escutar e a falar de maneira diferente e pelo facto 
de estarem com o hemisfério direito do cérebro 
mais estimulado (local das emoções), estão mais 
intuitivos, mais motivados e apaixonados por si 
mesmos e pelas suas vidas.

Passam, assim, a trabalhar melhor em equipa, a 
«liderar» com real flexibilidade, a «atender» com 
mais excelência e a «vender» com real entusiasmo.

Em exclusivo para os sócios da APG, Raul fará 
uma demonstração especial do seu workshop de 
Inteligência Emocional, onde os participantes terão 
uma noção clara do produto inovador e de como 
poderá ser aplicado no universo empresarial.

O workshop terá a duração de 3h e é dirigido a 
Diretores de Recursos Humanos, Gestores e Líderes 
de equipas.

Organização Apoio

Inscrições limitadas e obrigatórias 
com indicação do nome, organização, função 
e email profissional

Inscrições  >  marcia.gonzalez@apg.pt 

Informações  > 213 580 912

Data e local de realização
17 de maio 2017 > 15h00

Universidade Europeia
Quinta do Bom Nome
Estrada da Correia, 53 • 1500-210 Lisboa

Estação de metro: Carnide

Raul de Orofino é ator, autor, conferencista 
internacional e especialista em motivação 
emocional para universidades e empresas em 
Portugal, Espanha, Itália, Angola e Brasil.

Possui no seu currículo mais de 5000 
apresentações de espetáculos/palestras e 
anima workshops de Inteligência Emocional 
nas áreas de vendas, liderança, team building.

Durante 3 anos, deu aulas de Inteligência 
Emocional no ISLA LAUREATE, em Lisboa, inserido 
no curso de Pós-graduação em Gestão 
Hoteleira. O sucesso foi tão grande que as 
empresas começaram a requisitar o curso para 
os seus colaboradores e, assim, Raul criou o seu 
workshop prático de Inteligência Emocional.
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