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alta precisão, e Sousa Filipe Representações, Lda., outra empresa
que comercializa diversas marcas europeias de renome internacional, tais como NORTON e WINTER – Abrasivos, TESA – Metrologia,
PRAZI – Barras em Aço, ASF TOOLING – Acessórios standard para
moldes, entre outras marcas que representa em Portugal. Em 2016,
exponenciando a sua capacidade de resposta, fundou com dois sócios a ASF Tooling, Lda., que executa trabalhos de fresagem, CNC/
programação e retificação de precisão nos mais variados tipos de
peças standard ou à medida das necessidades dos projetos. Hoje, o
Grupo ASF está envolvido em projetos ligados à indústria dos moldes,
cunhos e cortantes, aeronáutica e metalomecânica de precisão. Nos
últimos 3 anos, manteve um crescimento sustentado, duplicando a
sua capacidade de resposta no mercado. Ao longo dos 27 anos de

Trustworthy allies
since 1992

Há 27 anos, Acácio de Sousa Filipe foi pioneiro
no fabrico de acessórios de precisão para as
indústrias de moldes e metalomecânica.
Conquista a conquista, a empresa em
nome individual tornou-se no Grupo ASF,
fornecendo produtos e prestando serviços
de qualidade, com profissionalismo e elevado
grau de exigência. Afinal, foram esses os
valores que sempre guiaram o empresário
no mundo dos negócios e na vida.

With passionate words, Acácio de Sousa Filipe shares with us
the path he walked until today. “Nothing was done lightly”, he admits.
At age 12 he had already begun working in order to be financially
independent. Aware of the hardship surrounding him, every gain was
saved so that every accomplishment could be treasured, allowing for a
lifetime of integrity and a will to reach to the top through thoroughness
and competence.
This attitude, an heritage from his father, became fundamental
when the time came to start his own company.
Acácio de Sousa Filipe worked on many different jobs, when at 17
he signed up for a general molding course while working at the same
time. By 23 years old, he started his own business, by operating a
precision grinding machine. The quality then demonstrated was highly
appreciated by his clients, which led him, in 1999, to create Acácio Sousa
Filipe, Lda., a manufacturer of high precision technical parts, and Sousa
Filipe Representações, Lda., another company dedicated to sell world
renowned brands, such as NORTON WINTER – Abrasives, TESA
– Metrology, PRAZI – precision flat steel, ASF TOOLING – standard
accessories for molds, among other brands represented in Portugal by
the company. In 2016, increasing its capacity, two partners helped him
in the launch of ASF Tooling, Lda., which offers precision grinding work,
CNC/programming and rectification of standard or custom-made components. Today, Grupo ASF works with clients in the mold, die cutting,
aeronautics and precision metalworking. Over the past three years, its
growth has been strong, doubling on its response capacity. Through
27 years of intense activity, Grupo ASF has strived in the customers’
eyes for a distinctive and excellent service, meeting the challenges of
every project and being worthy of its history.
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UMA VISÃO PARA O FUTURO

É com emoção que Acácio de Sousa Filipe partilha o caminho que
foi trilhando até hoje. “Nada foi feito de ânimo leve”, revela. Logo aos
12 anos já começara a trabalhar para conseguir a sua independência
financeira. Apesar das dificuldades do meio em que vivia, todos os
ganhos foram poupados para que cada conquista fosse sempre valorizada e servisse de base para um percurso pautado pela seriedade e
a vontade de chegar mais longe através do rigor e do profissionalismo.
Esta postura, herdada do pai, tornou-se fundamental na hora de
fundar uma empresa em nome próprio.
Acácio de Sousa Filipe exerceu diversas atividades, quando aos
17 anos decide frequentar o curso geral de moldes enquanto trabalhava. Aos 23 anos, inicia verdadeiramente a sua atividade enquanto
empresário em nome individual ao operar apenas com uma máquina
de retificação. A qualidade demonstrada desencadeou uma forte satisfação dos seus clientes de então, o que conduziu, em 1999, à criação
da Acácio Sousa Filipe, Lda., empresa que fabrica peças técnicas de

Desde a fundação da ASF, em 1992, Acácio de Sousa Filipe tem
a ambição de integrar o processo de fabricação dos seus clientes,
aconselhando-os para as melhores soluções. No fundo, pretende
“ser um parceiro de confiança” em cada projeto. Fundamentando, “a
principal preocupação da ASF é ser o melhor parceiro dos seus clientes,
em termos de soluções e serviço, pois é isso que faz a diferença e o
sucesso da empresa”.
Neste caminho que a ASF percorre diariamente em servir os seus
clientes e parceiros, todos os colaboradores da empresa participam
com igual postura e empenho. Assim, tão importante quanto um
elevado padrão de qualidade e serviço prestado, é a sua equipa de
profissionais dedicados, a quem o empresário transmite os mesmos
valores com que cresceu.
Em retrospetiva, apesar das dificuldades iniciais, Acácio de Sousa
Filipe sente um grande orgulho pela confiança e notoriedade conquistada no mercado. Para ele, o futuro constrói-se todos os dias, lado a
lado com os fornecedores e os clientes numa relação de confiança,
mantendo sempre o foco na sua satisfação e nos resultados para
que futuras gerações possam continuar este caminho, com o mesmo
profissionalismo e espírito de entrega.
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intensa atividade, o GRUPO ASF tem-se destacado junto dos seus
clientes e parceiros pelos produtos de alta qualidade e por um serviço
de excelência, diferenciador, centrado nas exigências de cada projeto
e digno da sua história.

27 years ago, Acácio de Sousa Filipe was
a pioneer in the manufacturing of precision
accessories for molds and metalworking
industries. With each achievement, this sole
proprietorship business became Grupo ASF,
providing products and high-quality services,
with competence and a high set of skills.
After all, those values have always guided
the entrepreneur both in business and in life.

Since the inception of ASF, in 1992, Acácio de Sousa Filipe aims
to be a part of his clients manufacturing process, guiding them to the
best solutions. All he wants is “to be a trustworthy ally” in each project.
As such, “ASF’s biggest concern is to be the best possible ally to its
clients, both in solutions and services provided, since that is the way
for the company to be different and successful”.
ASF walks this path daily for its customers and partners, and every
worker shares the same attitude and commitment. Thus, as important
as a high-quality standard for quality and service, is the valuable team
to whom the entrepreneur conveys the same values he grew up with.
In retrospect, despite the initial difficulties, Acácio de Sousa Filipe
takes pride for the trust and prestige achieved. To him, future is built
every day, side by side with suppliers and customers, in a trustworthy
alliance, aiming for satisfaction and results so that future generations
carry on this path, sharing the same competence and commitment.

