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DS Smith é um produtor líder de embalagens de cartão canelado, que está presente 

em 37 países e emprega cerca de 32.000 pessoas. O início da sua atividade, pela 

família Smith, em Londres, remonta a 1940. 

Com mais de 200 unidades industriais, distribuídas pela Europa e Estados Unidos, o 

Grupo DS Smith baseia o seu modelo de negócio na produção de embalagens 

sustentáveis, de elevada qualidade e que, num mundo em mudança, acrescentem 

valor aos seus clientes.  

Na freguesia de Deocriste, vizinha da cidade de Viana de Castelo, existe a única 

fábrica de papel para cartão canelado do grupo DS Smith que, para além de papel 

reciclado, utiliza fibra virgem (sobretudo fibra de pinheiro) no seu processo produtivo. 

Esta fábrica, bem conhecida da comunidade Vianense, iniciou a sua atividade em 

1974, então com a designação Celnorte, posteriormente Portucel Viana, mais tarde 

Europac Kraft Viana e, desde janeiro último, DS Smith Paper Viana. 

Com uma capacidade produtiva de papel para embalagem de cartão canelado de 

400.000 t/a (o que corresponde à produção de uma folha de papel com 6,4 m de 

largura, cuja produção, em 24h, se estendida, cobriria a distância entre o norte de 

Portugal e Marrocos), dos quais 90% são exportados, esta unidade é reconhecida 

internacionalmente pela qualidade do seu produto e por ser uma das fábricas mais 

eficientes da Europa. 

Altamente comprometida com os princípios ambientais e de sustentabilidade, a DS 

Smith Paper Viana é excedentária em termos de energia elétrica, que produz com 

base numa importante fração de combustíveis renováveis, sendo a sua capacidade 

de produção de energia suficiente para abastecer todo o concelho de Viana do 

Castelo. 

Empregando cerca de 270 pessoas, a DS Smith Paper Viana é hoje um dos mais 

importantes contribuintes para o desenvolvimento e criação de riqueza na região 

onde se insere.    


