
 
 
 
 

Novidade  
Espetáculo-Palestra Online 

 
Conceito: O Espetáculo-Palestra Online é um programa de teatro-empresa onde são 
apresentadas histórias familiares e afetivas que funcionam como uma metáfora das 
relações de trabalho e que tocam no coração das pessoas, proporcionando Humor e 
Emoção, levando a mudanças de atitude, gerando uma reflexão no indivíduo. No 
Espetáculo-Palestra Online, como ator, Raul pode interpretar até 02 personagens, 
mudando o seu corpo e a sua voz, proporcionando magia e diversão ao público. No final 
do espetáculo, e já como orador, dá início a uma Palestra, permitindo a ligação das 
histórias ao briefing fornecido pela organização. É um trabalho de âmbito Relacional, onde 
as pessoas reaprendem a interagir emocionalmente entre elas, de forma positiva, 
abandonando conceitos e estigmas negativos. 
 
Objetivo: De uma forma ligeira, através do riso e da emoção, as pessoas aprendem a 
conviver com as mudanças de forma humana e saudável. É um trabalho aglutinador pois 
junta pessoas que estão em espaços físicos diferentes seja na mesma cidades ou em 
cidades/países diferentes. Todos interagem através do humor, reforçando o trabalho em 
equipa e a necessidade de mudarmos as atitudes seja para liderar, vender ou atender 
melhor o Cliente, seja interno ou externo. 
 
Forma de Apresentação: As apresentações são feitas através de plataformas como Zoom, 
Teams, Skype, Hangout.  
  
Finalidade: Este programa foi concebido para ser aplicado em Ações de Formação globais 
(permitindo a participação de todos os colaboradores de uma organização corporativa), 
Reuniões Gerais de Vendas, Convenções e Kick-Off, Programas de Motivação para 
Liderança, Team Building e Eventos como Aniversários de Empresa, Festas de Natal, ou 
outras ações específicas. 
 
Duração: O Espetáculo-Palestra pode ser programado em função da disponibilidade das 
organizações corporativas (de 30m a1h15m). 
 
Nota: Sendo um programa de teatro, a sua versatilidade e polivalência permitem que 
abranja outros meios para além do corporativo. Pode ser aplicado em diversos tipos de 
contexto no âmbito da animação e motivação, como por exemplo atuações em espaços 
turísticos, instituições de apoio a jovens e idosos e também para doentes hospitalizados. 
Pode ser trabalhado de forma independente ou em articulação com os níveis I e II do 
Workshop de Inteligência Emocional e Relacional. 
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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Raul de Orofino estreia Teatro-Palestra Online  

com a comédia “Teletrabalho, Feijão com Arroz” 

 

No ano em que completa 30 anos do seu projeto Teatro ao Domicílio, Raul de Orofino 

estreia, a partir de sua casa em Lisboa, um novo formato teatral, o Teatro-Palestra 

Online direcionado às empresas. O objetivo é motivar os colaboradores para as novas 

mudanças, ajudando-os assim a adaptarem-se a esta nova fase da nossa vida coletiva.  

Os casos de pessoas a trabalhar em casa que ficam stressadas por terem de conviver 

com as suas famílias 24 horas por dia não páram de aumentar – esta é uma nova 

realidade a que poucos estavam habituados. A partir daí, Raul de Orofino criou uma 

Comédia-Palestra intitulada “Teletrabalho, Feijão com Arroz”, que põe em evidência 

esta nova faceta onde o mundo do trabalho está conectado à família e ambos se 

cruzam – e muitas vezes se chocam – a todo o instante. 

Na base está a história de um executivo que está em teletrabalho e que se sente cada 

vez mais pressionado e em stress por ter de lidar com a nova realidade da casa, desde 

as “ordens” da mulher para ajudar nas tarefas domésticas, até à necessidade de lidar 

com as gritarias dos miúdos e ter de ser seu professor e explicador em vários 

momentos do dia-a-dia. Tudo isto conciliado com a obrigação de manter o trabalho em 

equipa da empresa. 

A história contém humor, leva as pessoas a refletir sobre como se adaptarem para 

lidar com mais qualidade face às mudanças em curso e a serem mais solidários uns 

com os outros. No final da apresentação da comédia, Raul inicia uma palestra onde liga 

a história à necessidade de todos aprenderem a lidar com as mudanças que estão a 

acontecer, aprendendo a conviver de forma saudável com as diferenças das pessoas, 

seja em casa ou no trabalho, para sermos mais tolerantes e pacientes. 

Raul apresenta também no Teatro-Palestra Online a sua fábula “A Verdadeira História 

do Lobo Mau”, da sua autoria, e que contém mensagens relacionadas com quebras de 

paradigma e adaptação às mudanças.  

A apresentação do Teatro-Palestra Online é feita através de plataformas informáticas 

como o Zoom, Teams, Hangout ou Skype. 
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Marcações do TEATRO-PALESTRA ONLINE pode ser feita pelo whatsapp +351 96 

8283560 ou pelo e-mail contato@rauldeorofino.com 

 

 

Perfil de Raul de Orofino  

Raul Orofino é ator, autor, escritor, palestrante e professor de Inteligência Emocional, 
tendo mais de 5.000 apresentações no seu currículo. 
 
Em 1990, criou no Brasil o projeto inovador “Teatro ao Domicílio” e, em 1993, foi 
também precursor do projeto “Teatro em Aviões”, o que mereceu uma menção na 
revista norte-americana Time Magazine pelo facto de ser o primeiro homem no 
planeta a fazer teatro a bordo de um voo comercial. 
 
A partir daí, começou a apresentar os seus espetáculos nas empresas. Sendo autor, no 
final do espetáculo conversava com os colaboradores das empresas sobre as histórias 
a que tinham assistido. Estas conversas tornaram-se uma palestra e, desta forma, Raul 
tornou-se um ator-palestrante. 
 
Em 1999, começa a apresentar-se na Europa, primeiro em Portugal e mais tarde em 
Espanha e Itália, onde apresenta os seus espetáculos nas respetivas línguas nativas. 
Depois veio África, designadamente Angola e Cabo Verde, repartindo hoje o seu tempo 
por apresentações nestes vários mercados. 
 
Durante três anos, Raul ministrou aulas de Inteligência Emocional numa pós-graduação 
em Gestão Hoteleira no Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA), atual 
Universidade Europeia. Foi quanto bastou para que, a partir daí, as empresas 
começassem a requisitar estas aulas para os seus trabalhadores. Raul transformou-as 
então num formato Workshop que aplica hoje em dia em Programas de Vendas, de 
Liderança, de Atenção ao Cliente ou, mais genericamente, em ações de formação 
dirigidas a todos os funcionários das empresas.  
 
Em 2010, é publicado em Portugal o seu primeiro livro: “Mário, o Teu Humor Está no 
Armário” (Edições Vogais e Cia.), que conta como as pessoas mudaram as suas atitudes 
no trabalho e na vida pessoal depois de terem aprendido a “alimentar-se de humor” 
nos vários países por onde atuou. O seu trabalho está igualmente documentado no 
livro italiano “Teatro d’ Impresa”, de Renata Borgato e Paolo Vergnani (Edição 
FrancoAngeli), que relata a sua história dentro do universo corporativo.  
 
Entre 2014 e 2016, também colaborou no Brasil com a Escola de Negócios Fundação 
Dom Cabral, uma das mais conceituadas escolas de negócios a nível internacional (no 
top 10 mundial do ranking do jornal Financial Times e a número 1 da América Latina), 
onde apresentou os seus espetáculos-palestras em vários estados brasileiros. 
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Em 2019, participou de um inovador projeto em parceria com o jornal Dinheiro Vivo, 
com o designado Xarope Emocional, uma web-série de 21 episódios de 2 minutos cada, 
que retratam com humor os comportamentos de personagens com desequilíbrios 
emocionais nas empresas. Os episódios foram publicados semanalmente no site 
www.dinheirovivo.pt.  
 
 
Contatos de Raul de Orofino 
TM: +351 96 828 35 60 
E-mail:  contato@rauldeorofino.com 
Site: www.rauldeorofino.com 
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