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O mundo inteiro luta hoje contra o COVID-19 e quero manifestar a minha solidariedade para com 
todas as pessoas afetadas por esta pandemia. Tenho um pensamento especial para os nossos 
colaboradores, clientes, fornecedores e todos aqueles com quem esperamos voltar a trabalhar 
assim que a situação o permita. 

Gostaria de expressar a nossa gratidão aos profissionais de saúde. Por respeito pelo seu 
envolvimento e dedicação, devemos, individual e coletivamente, demonstrar a nossa 
responsabilidade na luta contra este vírus. Para isso, o Grupo AKWEL tomou e tomará as 
medidas mais adequadas a esta situação excecional para assegurar a melhor proteção possível 
para todos. 

Gostaria de expressar o meu apoio ao pessoal da AKWEL. Estou ciente das vossas 
preocupações, das vossas dificuldades por vezes, e, infelizmente, das tragédias que alguns de 
vocês estão a viver neste momento. Mas também conheço a vossa coragem e o vosso empenho, 
passados e presentes, para gerir as crises e assegurar o nosso futuro. Sei que, juntos, vamos 
superar esta provação. 

Cuidem bem de vocês, dos que vos são 
próximos e até breve. 
 

Mathieu Coutier 

Presidente da Comissão Executiva 
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