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O que é um Picolé?

Entende-se por picolé como um "gelado" no pauzinho, servido

como sobremesa ou um doce refrescante. Que por sua vez tem

um processo de produção diferente dos gelados. Deriva da palavra

‘’Popsicle’’, nome dado pelos filhos do criador que queriam um ‘’palito

do pai’’ (Patente US1505592 A).

Tradicionalmente é produzido com fruta e água, mas as adaptações

permitem a utilização de diversos tipos de ingredientes, como por

exemplo: bebidas espirituosas, licores, bolachas, etc.



Fruta 100% 
Natural

Sem adição de 
químicos e 

conservantes

Sem glúten

Características dos 
nossos picolés

Gama sem 
lactose

Gama sem adição 
de açúcar

Artesanais



Uma Empresa Social
em  apenas 3 passos:

Produção 100% nacional,

com o selo da 

Portugal Sou Eu.

Produzimos picolés saudáveis, e na 
elaboração das receitas temos a 
preocupação de pensar nas pessoas 
que tem restrições alimentares.

Preocupamo-nos com osabor
dos nossos picolés,mastambém  
com a saúde e bem estar dos nossos
clientes.

Os nossos picolés são produzidos de forma 

artesanal, numa Unidade de Produção 

Artesanal, com  certificação do CEARTE.

Refrescantes, leves e saudáveis,

com as propriedades nutricionais  

essenciais para uma dieta saudável.
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Zé Picolé & Negócio

So Funny

So Fruit

So Good
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Criamos postos de trabalho para

pessoas que estejam em situação 

de desemprego de média e 

longa duração, imigrantes e ex-

reclusos, com o objetivo de 

torna-los empreendedores.

Uma Empresa
Certificada

- Associação da empresa/negócio a um 

produto jovem, único e refrescante no Porto 

e diferenciador em Portugal e na Europa;

- Margem de lucro, superior ao atribuído 

(em regra) por outras marcas no mercado;

- Reputacional, com imagem e conceito com 

forte potencial para comunicar nas redes 

sociais e media tradicionais: produto que 

comunica juventude, sustentabilidade, 

wellness & health, uma história inspiradora 

de empreendedorismo social, distintivo face 

a todos os produtos que vendem (do que 

conhecemos); no caso alguns picolés 

apresentados, são propostas únicas, como 

por ex.: Picolé de Mojito.

- Baixo custo operacional no

armazenamento;

- Abraçar novos desafios: desenvolver 

produtos únicos, por exemplo: Picolé de 

Mojito.

Benefícios Zé Picolé



Apresentação



Sabores*

* Ter sempre em conta a sazonalidades das frutas.



Apoios e Parcerias



Uma história inspiradora de 

Empreendedorismo Social

A história da Zé Picolé está ligada diretamente a história do seu

criador Ricardo França, professor de Educação Física que fica

no desemprego marcado pela longa duração.

Reunindo uma série de Skills, envereda pelo Empreendedorismo

Social no sentido de resolver o seu problema de desemprego e

consequentes dificuldades pessoais, assim como o de pessoas

nesta situação, levando-as a acreditarem em si mesmas e por

sua vez, saírem deste cenário tornando-as empreendedoras.



Contactos

Informações

91 912 5577

geral@zepicole.pt

www.zepicole.pt

Facebook.com/projetozepicole

instagram.com/ze_picole

https://www.linkedin.com/com
pany/z%C3%A9-
picol%C3%A9/?viewAsMember
=true

Zé Picolé
Mercado Municipal de Ermesinde
Rua do Mercado, s/nº 1º Piso Lj. 2
4445-508 | Ermesinde

http://www.zepicole.pt/
https://www.facebook.com/projetozepicole/
https://www.instagram.com/ze_picole/
https://www.linkedin.com/company/z%C3%A9-picol%C3%A9/?viewAsMember=true



