
 
 
 
  
 

 

 
A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas de 

retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações. Está presente 

em mais de 70 países, tendo atingido, no final de 2015, um volume de negócios superior a 5 mil 

milhões de euros. Saiba mais em www.sonae.pt. 
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Iniciativa no âmbito da política de responsabilidade corporativa 

 

SONAE REALIZA MASTERCLASS COM  

HANS VAN DER LOO 

 

Especialista em risco sistémico e resiliência social foi vice-presidente da Shell e 

conselheiro para NATO, Comissão Europeia e WBCSD 

 

A Sonae vai realizar uma masterclass com Hans van der Loo sob o tema “The exponential nature of 

our era: Do we have the focus, talent and entrepreneurs to keep up?” (A natureza exponencial da nossa 

era: Temos o foco, talento e empreendedores necessários?). A iniciativa, realizada em parceria com a 

Porto Business School, abordará as causas que desencadearam a crise económica e as tensões sociais 

e ambientais que se têm desenvolvido nas primeiras décadas da nova era, assim como os desafios que 

estes novos cenários trazem à liderança empresarial e política. A masterclass é gratuita e aberta ao 

público, realizando-se no dia 17 de maio, pelas 18h30, na Porto Business School.  

 

Hans van der Loo é especialista em risco sistémico e resiliência social, com mais de 30 anos de 

experiência em contexto internacional, tendo acumulado experiências em todos os continentes. Ao 

longo do seu percurso, foi conselheiro de instituições como a NATO ou a Comissão Europeia e, 

atualmente, do Presidente do World Business Council for Sustainable Development. O especialista foi 

também Vice-Presidente para a Europa da Royal Dutch Shell e consultor de dois CEO’s da Shell na 

European Roundtable of Industrialists (ERT). O percurso notável de Hans van der Loo foi reconhecido 

pela ESCP Europe Business School, tendo integrado o Passeio da Fama da reconhecida instituição 

académica. 

 

Defensor do desenvolvimento de estratégias nacionais de captação de talento como forma de 

responder à crescente incapacidade de resposta às competências procuradas pelo mercado, Hans van 

der Loo promove o fomento do pensamento sistémico como alavanca para a mudança de paradigma 

necessária para enfrentar os desafios exponenciais do século XXI. 

 

A entrada na masterclass é livre, mediante inscrição através do email 

sonaemasterclass@gmail.com. A iniciativa terá ainda transmissão livestreaming, que será 

disponibilizada aqui.  

 

http://www.sonae.pt/
mailto:ds@ban.pt
https://www.youtube.com/watch?v=3PFIHVBaPE0


 
 

Data e Local: 17 de maio, às 18h30; Porto Business School 

Challenger: João Dolores, Diretor de Planeamento Estratégico da Sonae  

Tema: “The exponential nature of our era: Do we have the focus, talent and entrepreneurs to keep 
up?” 


