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1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A ARCH - ADVANCED RESEARCH CERAMIC HERITAGE é a empresa que se constituiu, com participação ativa 
de antigos quadros da Cerâmica de Valadares, para fazer a marca Valadares voltar ao mercado depois de 
um interregno de 2 anos após o encerramento da antiga Fábrica Cerâmica de Valadares. 

O projeto ARCH aposta numa estratégia voltada para o futuro, respeitando, porém, o legado histórico 
da marca Valadares. Este projeto industrial tira partido de parte das instalações da antiga Cerâmica de 
Valadares, bem como do know-how dos trabalhadores e da notoriedade da marca adquiridos ao longo de 
mais de 90 anos de existência.

Aliando a tradição à inovação e ao design, com uma produção 100% nacional e forte componente ambien-
tal, a ARCH promete não só revolucionar o mercado da indústria cerâmica de sanitários como também 
garante o desenvolvimento de novos materiais e a implementação da aplicabilidade da cerâmica em 
diversos sectores/produtos. Neste campo, a reabilitação de edifícios é para a ARCH um tema em que se 
encontra particularmente preparada, quer pelas características dos seus produtos, quer pela sua capa-
cidade técnica em desenhar produtos à medida. 

O posicionamento da ARCH Valadares é hoje orientado para o desenvolvimento e comercialização de arti-
gos de gama média e alta, com forte componente de conceção interna e parceria com profissionais das 
áreas da Arquitetura e Design em Portugal.

2. OBJECTIVOS PROGRAMÁTICOS 
Os objectivos da ARCH SA com esta participação são os de abrir possibilidades de concretização de ino-
vações no design e conceção de casas de banho. Estas inovações devem centrar-se em soluções em ce-
râmica que possibilitem melhor uso do espaço, maior facilidade de instalação e melhor sustentabilidade 
ambiental no consumo de água e energia. 

Considerando a absoluta necessidade de repensar e renovar os espaços urbanos em vez de os expandir, o 
foco da ARCH estará nas soluções inovadoras com aplicação na reabilitação de habitações ou espaços de 
utilização geral.

ANEXO A.I 
EMPRESA ARCH SA - VALADARES 

EMPRESA: 
MORADA: 

CONTACTOS: Ana Castro 
TM: 91 4303848
EM: ana.castro@archvaladares.com 
SITE: www.archvaladares.com

Avenida António Coelho Moreira 
4405-528 Vila Nova de Gaia
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3. CONDICIONANTES A OBSERVAR
Para a valorização dos projetos apresentados, serão considerados em prioridade os parâmetros de exe-
quibilidade técnica, aplicabilidade da solução proposta e os custos do projeto. Neste último parâmetro, 
admitimos como limite um custo de 5000€. 

O projeto poderá recorrer a materiais não cerâmicos complementares, mas condicionados de igual modo 
ao total do projeto. 

4. CONSTITUIÇÃO NOMINAL JÚRI
· José Rocha Ferreira, Direção Projetos e Inovação
· Ana Castro, Marketing e Comunicação
· João Paulo Loureiro, arquitecto designado pela OASRN
· Teresa Calix, arquiteta designada pela OASRN

5. VISITAS ÀS EMPRESAS | BRIEFINGS
Serão facultadas visitas à ARCH SA e as reuniões deverão decorrer preferencialmente nas nossas insta-
lações.

Local da visita: Vila Nova de Gaia 
As visitas às empresas / briefings decorrerão durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2020, em data/
horário a comunicar oportunamente.
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