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ÁFRICA
DO SUL

A SECRETÁRIA DE ESTADO NORTE-AMERICANA
HILLARY CLINTON FOI A ORADORA CONVIDADA DA
BUSA E IDC EM SANDTON (Fotos de Carlos Silva)

MARIA RAMOS (AO CENTRO),  PRESIDENTE EXECUTIVA DO BANCO ABSA, ESTEVE
PRESENTE NA GALA DE QUINTA-FEIRA NO SANDTON CONVENTION CENTRE

A PORTUGUESA ANNE PRATT, AO CENTRO, COM AS SUAS FAMILIARES MILÚ GRILO (À ESQUERDA) E
RENÉE PRATT (Fotos de Carlos Silva)

TOM BOARDMAN, ADMINISTRADOR-GERAL DO NEDBANK, INSTITUIÇÃO
PATROCINADORA DOS “PRÉMIOS MULHER DE NEGÓCIOS DO ANO 2009”,

ENTREGA À PORTUGUESA ANNE PRATT O DIPLOMA DE FINALISTA DO CER-
TAME, LADEADA POR BASEDSANA KHUMALO, ANTIGA MISS SOUTH AFRICA E

ACTUAL PRESIDENTE DA “BUSINESWOMAN ASSOCIATION”

Portuguesa Anne Pratt finalista dos Prémios
“Businesswoman of the Year 2009”

A África do Sul está a viver “O Mês de Agosto - o Mês da
Mulher” e uma das mais prestigiadas iniciativas, “Busi-
nesswoman of the Year Awards 2009” realizou-se na noite
de quinta-feira no Convention Centre, em Sandton, com a
presença de mil e cem pessoas. A representante do Go-
verno sul-africano, Nluthando Mayende-Sibiya, ministra
das Mulheres, Juventude, Crianças e Pessoas com Defi-
ciência fez a intervenção sobre o tema “Emancipação
Económica Através do Desenvolvimento da Mulher”.
Entre as finalistas seleccionadas por todas as províncias

da África do Sul contava-se a portuguesa Anne Pratt, que
ficou em segundo lugar. A vencedora foi Carol Weazing.

Assinala-se que a portuguesa é desde 4 de Maio de
2004 a directora executiva de Golden Circle and Memela
Pratt & Associates, respectivamente companhias de con-
sultoria e investimentos, e do ramo imobiliário. Também é
responsável por um portfolio pessoal de propriedades na
África do Sul e “offshore” em Londres e na Austrália.

Sob a sua liderança, Memela Pratt & Associates atingiu
uma posição superior, de alta reputação, sendo os actu-
ais compromissos construir relações a longo termo com
parceiros de negócio em valores, princípios e processos
de classe mundial. “Temos de garantir uma situação ven-
cedora e para isso vamos até à milha extra no nosso tra-
balho diário” referiu Anne Pratt que, solicitada a pronun-
ciar-se como ela própria influenciou o processo de trans-
formação tanto de raça como de género na sua compan-
hia, declarou: “a MPA é pioneira na transformação na pro-
cura de executivos para a indústria na África do Sul, com
um projecto lançado há onze anos. A MPA é a única firma
de pesquisa alinhada globalmente que é propriedade de
uma mulher de raça negra (51% pertence a Totsie Me-
mela-Khambule) e que é cem por cento propriedade de
mulheres. Golden Circle facultou oportunidades de con-
trato a trabalhadores BEE e empreiteiros para executa-
rem importantes contratos de desenvolvimento da RSA.

NO DIA SEGUINTE À COMPETIÇÃO “BUSINESSWOMAN OF THE YEAR AWARDS
2009”, PORTANTO NA SEXTA-FEIRA À TARDE, NO EVENTO DO ICC, A POR-

TUGUESA ANNE PRATT FOI APRESENTADA A HILLARY CLINTON, QUE FELICI-
TOU A NOSSA COMPATRIOTA PELO SEU SUCESSO PROFISSIONAL

A ASSISTÊNCIA ACOMPANHOU COM INTERESSE A INTERVENÇÃO DE HILLARY CLINTON

Reforçar o comércio entre
a América e a África do Sul
- exortação de Hillary Clinton
Hillary Clinton, secretária

de Estado norte-americana
foi a oradora convidada de
honra na tarde de sexta-
feira passada numa iniciati-
va conjunta de BUSA/Bu-
siness Unity South Africa e
IDC/Industrial Develop-
ment Corporation, nas ins-
talações da ICC em Sand-
ton, norte de Joanesburgo.
A responsável pela política
externa dos Estados Uni-
dos fez uma intervenção
onde exortou ao reforço
das relações comerciais
entre a América e a África
do Sul.
A oradora sublinhou que

“não se compreende que

África seja rica em maté-
rias primas mas o conti-
nente mais pobre”, obser-
vando que essa situação
deriva do facto de haver
corrupção em governos
que estão no poder o que
faz com que só poucos en-
riqueçam e o povo na sua
maioria continua com gran-
des carências.
Diria ainda que o reforço

das relações comerciais
entre os EUA e a RSA pas-
sa pelo levantamento de
tarifas a alguns produtos
sul-africanos importados
pela América do Norte, fa-
cilitando assim a produção
industrial a ter mercado de
colocação numa altura em
que a crise económica
mundial tem vindo a afec-
tar numerosos países do
planeta.

Observe-se que agora
existem melhores condi-
ções de interacção entre
os dois países devido à en-
trada de novas administra-
ções em ambos, com no-
vas equipas visando objec-
tivos paralelos, que trazem
a esperança e confiança
numa nova era de coope-
ração económica entre os
EUA e a África do Sul.
Os numerosos convidados
da BUSA e IDC que enchi-
am o anfiteatro onde se re-
alizou a palestra eram em-
presários, homens e mu-
lheres de negócios, agen-
tes económicos e mem-
bros da media, que com-
panharam com grande in-
teresse e atenção a aná-
lise e propostas de Hillary
Clinton.

 


