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CASA AGRÍCOLA 
ALEXANDRE RELVAS
UMA DÉCADA DE SUCESSOS

A Casa Relvas é uma empresa familiar com história de cinco 
gerações na região do Alentejo, composta por uma equipa pró-
ativa e dedicada e que tem como visão celebrar a vida.

A sua sede é situada na Herdade São Miguel, freguesia e concelho 
de Redondo, distrito de Évora. A sua atividade principal é 
produção e comercialização de vinhos de qualidade certificados 
como Vinho Regional Alentejano. A Herdade São Miguel possui 
175 hectares, repartidos por 35 hectares de vinha, 100 hectares de 
floresta e 20 hectares de terra para culturas temporárias. A restante 
área está ocupada por áreas diversas e a parte urbana na qual está 
inserida a Adega de São Miguel.

No que diz respeito às vendas, nos últimos anos, a Casa Relvas 
tem apresentado uma taxa de crescimento elevada, tendo 
triplicado as suas vendas em 6 anos, atingindo, em 2018, cerca de 
10 milhões de euros de vendas.

A vinificação é efetuada utilizando técnicas modernas, destacando-
se a utilização de leveduras e bactérias selecionadas que 
promovem a fermentação em lagares com maceração manual e 
em cubas de inox, sempre com controlo de temperatura. 
A qualidade é uma preocupação transversal em todo o projeto 
empresarial da Herdade São Miguel pelo que a empresa é 
certificada pelas normas FCSS22000.

A empresa preocupa-se com a preservação do meio ambiente, 
promovendo práticas agrícolas amigas do ambiente, tais como 
o enrelvamento da entrelinha e a aplicação racional de produtos 
fitofarmacêuticos. 
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Como pontos fortes da empresa identificam-se:

• A sensibilidade para a necessidade de ter vinhos diferenciados, 
mas com carácter internacional;

• A consistência na qualidade com uma laboração moderna e 
eficiente de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, 
possuindo infraestruturas produtivas e adega de excelente 
qualidade;

• O reconhecimento da qualidade dos vinhos pela crítica nacional 
e internacional, tendo obtido uma grande variedade de prémios 
ao longo de 12 anos;

• Uma rede de distribuição nacional e internacional em 
crescimento;

• Uma equipa de trabalho dinâmica e multidisciplinar;

• A grande competitividade no mercado internacional uma vez 
que possui produtos com uma boa relação qualidade/preço e 
uma imagem ajustada a vários mercados;

• A preocupação ambiental desde o início do projeto, utilizando 
sempre práticas tanto agronómicas como enológicas que 
preservem o meio ambiente e ao mesmo tempo permitam a 
obtenção de vinhos de excelente qualidade;

• A cultura empresarial bem definida com objetivos concretos e 
definidos a médio/longo prazo, assim como uma forte ambição 
internacional e uma orientação para a obtenção de resultados/
criação de valor para os seus sócios; 

• Os sistemas de qualidade implementados tendo sempre como 
objetivo a melhoria contínua.

A empresa produz vinhos de várias gamas e várias marcas 
que abaixo se identificam e têm forte presença no mercado 
internacional, com 51% do seu volume de negócios:

A Agroges 
é um parceiro 
da Casa Relvas. 
Estamos muito 
satisfeitos 
com esta parceria. 
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Desde 2008 que a AGROGES presta serviços ao seu sócio 
principal, Alexandre Relvas, primeiro através da Logowines, depois 
com vários projectos para a Adega da Casa Relvas, e agora para 
explorações agricolas do grupo nos apoios para a plantação de 
vinha e olival.

Na sua estrutura familiar temos colaborado com o Pai e com os 
filhos, com cada um nas suas especialidades temos presenciado a 
complementariedade e a divisão de responsabilidades pelas várias  
gerações e temos assim sentido uma perfeita parceria e uma 
óptima relação de confiança.

AGROGES: Quando e como é que se iniciou a sua relação com a 
AGROGES?

CASA RELVAS: A nossa relação com a AGROGES teve início 
há pelo menos 10 anos. Temos beneficiado da colaboração da 
AGROGES em diversos momentos e projetos. Mais recentemente, 
temos podido contar com a AGROGES na elaboração de uma 
candidatura à medida 3.2.1 do PDR2020, num investimento misto 
em olival e vinha.

AGROGES: Está satisfeito com os serviços que a AGROGES lhe 
tem prestado?

CASA RELVAS: A AGROGES é um parceiro da Casa Relvas. 
Estamos muito satisfeitos com esta parceria. Esta satisfação é 
aumentada sempre que dela resultam benefícios palpáveis, como 
esperamos que venha a acontecer no âmbito da candidatura que a 
AGROGES está neste momento a trabalhar em conjunto connosco. 

AGROGES: De que forma é que os trabalhos realizados pela 
AGROGES acrescentam valor à sua empresa ou ao seu negócio? 
Quer dar exemplos?

CASA RELVAS: A AGROGES tem, na sua área de atuação, uma 
experiência única em Portugal. A equipa tem uma qualidade 
excecional. Temos tido múltiplos projetos em que a intervenção da 
AGROGESs foi decisiva para o seu sucesso. Através dos serviços 
e conhecimento da AGROGES, conseguimos criar valor no nosso 
negócio, sobretudo através da adaptação dos projetos à nossa 
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Com a AGROGES temos 
a certeza que criaremos 
todas as condições 
para concretizar 
os objetivos para os 
quais os consultamos.

realidade. Projetos coerentes e sustentáveis, com uma forte 
possibilidade de serem aprovados, e que nos ajudam a ter uma 
maior capacidade de investimento.
Enfrentamos, em conjunto, desafios muito difíceis que, se não 
fosse a perseverança e o nível de conhecimento e informação da 
AGROGES, não teríamos conseguido ultrapassar.

AGROGES: Recomendaria os serviços da AGROGES a outras 
empresas ou parceiros? Quais as razões principais para o fazer?

CASA RELVAS: Recomendaria sem dúvida. Temos confiança 
absoluta na capacidade da AGROGES para dar as respostas 
adequadas a cada situação, por mais complexa que se apresente. 
Esta recomendação é, sobretudo, razão do conhecimento, da 
experiência e da forma simples e eficaz com que a AGROGES 
trabalha.

AGROGES: Caso venha a necessitar, considera a hipótese de tornar 
a contratar os serviços da AGROGES? Porquê a AGROGES e não 
outra consultora qualquer?

CASA RELVAS: Claro que sim. A satisfação com a relação 
existente é tal que nem consultamos outras empresas. Com a 
AGROGES temos a certeza que criaremos todas as condições para 
concretizar os objetivos para os quais os consultamos.

AGROGES: Escolha 3 palavras ou expressões que, em seu 
entender, melhor descrevem a AGROGES.

CASA RELVAS: Em vez de três, escolhemos seis: parceria, 
compromisso, disponibilidade, profissionalismo, conhecimento e 
experiência.


