POLÍTICA DE GESTÃO
A Citrobox apresenta-se como uma empresa de princípios, objectivos e missão bem definidos e
entendidos dentro da organização.
MISSÃO
Criamos a sua energia de uma forma sustentável e eficiente. Desenvolvemos projetos e sistemas de
energias renováveis de acordo com a necessidade do cliente, procurando sempre o mais alto padrão
de qualidade, procurando inovações tecnológicas, otimização e soluções sustentáveis.
Potenciar e combinar Sustentabilidade Económica e Ecológica na transição Energética. Projetar e
construir com os nossos Clientes soluções energéticas geradoras de valor para as empresas e para o
planeta.
Desenvolver soluções técnicas e financeiras no setor das energias renováveis e eficiência energética,
que aumentem não só a competitividade e sustentabilidade das empresas bem como do nosso planeta,
criando igualmente oportunidades de negócio para investidores e parceiros.
VISÃO
Ambicionamos ser uma equipa de renome no setor da energia e assim ter impacto na sustentabilidade
do planeta. Ter soluções inovadoras que permitam uma melhor experiência para o cliente na área da
energia e influenciar o mesmo a ter mais responsabilidade ambiental.
Minimizar o desperdício e o seu impacte no planeta. Criar novas soluções locais e personalizadas para
melhor usar, explorar e produzir energia.
Ambicionamos ser reconhecidos como uma das principais empresas no setor das energias renováveis
em Portugal.
VALORES
Criar energia - A Citrobox tem como missão criar a sua energia. Através das energias renováveis vamos
criar energia sustentável e amiga do ambiente. Nos projectos de electricidade vamos proporcionar-lhe
que usufrua da energia com eficiência e conforto. E enquanto colaboradores oficiais Iberdrola vamos
poder oferecer-lhe a melhor tarifa e adequar os seus gastos às suas necessidades.
Excelência e qualidade - A Citrobox aposta na qualidade e na excelência dos seus serviços, desta
forma investimos na melhoria dos nossos recursos humanos através de formação, investimos em
marcas de referência no mercado e investimos em produtos inovadores e sustentáveis
Parceria e confiança - Para atingir a excelência e qualidade é fundamental rodear-se dos melhores, por
esta razão a Citrobox aposta em relações duradouras, baseadas na confiança, cooperação e na
parceria com clientes, fornecedores e outras partes interessadas

A Gerência da Citrobox assume como compromisso essencial para a sustentabilidade do seu negócio
a procura incessante da excelência nos processos visando a satisfação das expectativas dos seus
clientes e o reconhecimento de competência, seriedade e dedicação por todas as partes interessadas.
Assim como cumprimentos de todos os requisitos legais e estatutários associados à sua actividade e a
Melhorar continuamente o seu sistema de gestão da qualidade
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