O Terminal de Cargas de Belém – TECA-SBBE está situado a cerca de 9,5 quilômetros do
centro da cidade de Belém, contando com a excelente infraestrutura existente no
Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans/Júlio Cézar Ribeiro - SBBE para o
atendimento dos mais diversos tipos e tamanhos de aeronaves, além da operação de
voos regulares diretos para a Europa e Estados Unidos, facilitando a logística de
importadores e exportadores que utilizam o terminal para nacionalização ou
internacionalização de suas cargas.
O TECA-SBBE é Recinto Alfandegado (Zona Primária), ocupando uma área total de 4.770
m², sendo 3.140 m² de área não edificada e 1.630 m² em área edificada, dispondo de
completa infraestrutura para o manuseio e armazenamento dos mais variados tipos de
cargas internacionais e ainda conta com escritórios dedicados da Receita Federal,
IBAMA e MAPA, que exercem as atividades de fiscalização e anuência nos processos de
importação e exportação, proporcionando mais celeridade com o desembaraço
aduaneiro.
Atualmente o TECA-SBBE funciona H24 e atende aos principais empreendimentos
industriais instalados no Estado do Pará, com destaque para os seguimentos de
mineração, siderurgia, geração de energia e pesquisa científica no segmento de
importação e peixe ornamental, bexiga de peixe e polpa de frutas no segmento de
exportação.
No ano de 2018 foram movimentadas 1.490 toneladas de cargas, cujo valor das
mercadorias alcançaram a cifra de US$ 49,6 milhões, sendo que do total geral, 298
toneladas de cargas foram movimentadas no segmento de importação, resultando no
valor CIF de US$ 20,7 milhões, enquanto que no segmento de exportação foram
movimentadas e 1.192 toneladas de cargas, cujo valor FOB alcançou US$ 28,8 milhões.
No primeiro semestre de 2018 a Infraero promoveu processo licitatório visando a
concessão por 10 anos da atividade de logística de carga internacional no Aeroporto
Internacional de Belém, seguindo o novo modelo comercial da empresa que visa a
expansão do portfólio de serviços e produtos de logística integrada. Com a licitação
houve a ampliação da parceria com a iniciativa privada, cujo vencedor do certame foi o
Grupo Porto Seco Centro Oeste, que assumiu a gestão operacional do TECA-SBBE em
01/09/2018, trazendo na bagagem a expertise à frente de um dos maiores portos secos
do país, localizado em Anápolis (GO).
A nova gestão do TECA SBBE tem por objetivo potencializar os negócios voltados para o
comércio exterior na Região Amazônica com soluções logísticas para recebimento,
armazenagem e expedição de bens e mercadorias oriundos de importação ou
destinados à exportação, aplicando constantemente recursos em tecnologia de
armazenagem e equipamentos.
A nova administração do TECA SBBE vem implantando melhorias na infraestrutura atual
do Terminal com a alteração do layout dos armazéns e escritórios de forma estratégica,
aquisição de equipamentos de movimentação de cargas, aumento da equipe de pessoal
para atendimento durante 24 horas por dia, monitoramento eletrônico, segurança
armada, otimização do depósito de cargas radioativas e perigosas e, por fim, a aquisição

de um moderno equipamento de escaneamento dual vision para a inspeção AVSEC com
dimensões 1,80 x 1,80m e a partir de 2019 estão previstos aportes de recursos que
resultarão na ampliação da área de armazenagem vertical em mais de 300% na cubagem
do espaço, além do aumento da capacidade de armazenagem de cargas que requerem
refrigeração com temperaturas de até -30 °C.
O Terminal de Cargas do Aeroporto de Belém –TECA-SBBE tem se modernizado e
vislumbrado boas perspectivas desde a integração do Grupo Porto Seco Centro Oeste,
com experiência de 20 anos na multimodalidade da logística integrada na região
central do país.
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