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Política do Sistema de Gestão Integrada  
Nós, da Hydro Paragominas, temos como compromisso elevar a lucratividade e impulsionar a sustentabilidade da 
nossa mineração de bauxita no Estado do Pará. Para isso executamos a gestão dos nossos ativos através da melhoria 
contínua do Sistema de Gestão Integrado, onde nos responsabilizamos por adequar e otimizar o custo, o risco e o 
desempenho para entregar nossos produtos e serviços no tempo combinado, e na qualidade especificada por nossos 
stakeholders. 

Para isso, estamos comprometidos em: 

•  Executar as atividades relacionadas ao Sistema de Gestão Integrado Hydro Paragominas com equipes 
preparadas, competentes, engajadas e motivadas; 

• Atuar com foco na prevenção contra - a poluição, a geração de resíduos e impactos ambientais adversos - 
priorizando os benefícios às comunidades e a proteção ao meio ambiente; 

• Utilizar de forma eficiente e sustentável os recursos naturais, preservando a biodiversidade e os ecossistemas; 

• Garantir a previsibilidade de custos operacionais e de investimentos relacionados aos ativos; 

• Consolidar as melhores práticas de gestão de ativos para assegurar a integridade e a confiabilidade requerida dos 
ativos durante o seu ciclo de vida, garantindo a lucratividade e a sustentabilidade do negócio; 

• Gerenciar os riscos relacionados aos processos, à qualidade do produto e serviços, ao meio ambiente e aos 
ativos; 

• Explorar e aplicar novas tecnologias aprimorando o desempenho ambiental e reduzindo as emissões de carbono; 

• Cumprir os requisitos legais, regulatórios e os subscritos pela organização; 

• Garantir informações disponíveis e confiáveis; 

Estar em conformidade com os requisitos das Normas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 55001 e ASI Aluminium 
Stewardship Initiative. 

As lideranças da Hydro Paragominas em sua totalidade, são responsáveis por implementar, divulgar e fazer cumprir 
esta política, bem como garantir a estrutura para o estabelecimento e cumprimento dos seus objetivos 
organizacionais de acordo com o processo de governança. 

Toda força de trabalho da Hydro Paragominas, inclusive os terceirizados, são responsáveis por seguir e praticar esta 
política e tem papel fundamental em sua efetivação. 
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