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De um risco em ideia, 
nasce um sonho, a Riskos
Lembro-me do primeiro trabalho feito na Suíça, mal 
conseguia falar francês, e como qualquer estrangeiro 
começar uma carreira é sempre mais difícil.
Fazendo uma retrospectiva de tudo que passei, levo 
todas as falhas como momentos de aprendizado e fui 
me aperfeiçoando cada vez mais no ramo de arquitec-
tura e Design de Interiores.
A Riskos nasce de uma ideia que tive aquando da 
minha estadia em França e sabia que era o momento 
ideal de tirar o projecto do papel e concretizá-lo.
Ao contar esta história, parece mais um portefólio 
pessoal, mas a Riskos é fruto de um sonho meu trans-
formando em uma concretização profissional e, hoje a 
Riskos passou a ser a Imagem de milhares.
Fundada em Paris desde 2008, que temos como 
missão a realização do sonho dos nossos clientes a quem 
amavelmente gostamos de chamar amigos, através de 
um estilo único e exclusivo contextualizado no requin-
te do mercado Angolano.Contamos com profissionais 
criativos dotados de princípios e valores dedicados a 
uma selecção de produtos que destacam os seus pro-
jectos nas áreas de Arquitectura, Design de Interior 
e Paisagismo consoante as 
tendências do mercado ac-
tual. Pretendemos criar uma 
harmonia perfeita entre o 
tradicional e o moderno, 
tendo Luanda como a sua 
sede, onde celebramos todos 
os dias os mais interessantes 
estilos apenas existentes em 
Angola.

Pedro Couto
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Subtileza na
MISTURA
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O que há por 
dentro é revelado

Oprojecto deste Hotel foi um 
projecto que entitulamos 
“Subtileza na Mistura”, pois 
arriscámos materiais que à 

primeira e na oratória, não parecem 
combinar, mas o resultado é o espe-
lhado. Para a recepção o porcelana-
to esteve em evidência, traduzindo 
variações no piso e conjugando har-
moniosamente com as peças de leve 
polimento dourado. Demos realce aos 
letreiros e ilumiárias, que contribuiem 
para um resultado inusitado e cheio de 
personalidade. 
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N
o bar, o trabalho foi delicado, a 
madeira moldada, que deu vida 
às garrafeiras elegantes, as ilu-
minárias que realçam o tecido 

azul aveludado, sóbrio mas marcante, 
das cadeiras Riskos, o balcão em már-
more e os tons neutros, jogam em 
conjunto com o ambiente envolvente 
banhado em luz natural, criando uma 
forma de resgate à natureza. A cada 
etapa do processo de produção, des-
de a escolha da matéria-prima à imple-
mentação, a Riskos reflecte os valores 
de excelência da marca. 

Projecto by Riskos
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Quando diversos 
elementos colidem    
O comum torna-se único. 

S
e a ordem é transformar a casa em “abrigo”, diante do 
caos externo do dia-a-dia, explorar a criatividade no 
décor nunca foi tão importante como agora na Riskos. 
Apostas em matizes para renovar cada ambiente do seu 

lar em algo sem limites, apostando na ousadia em detalhes na 
arquitectura, no mobiliário à medida e no design de interior. 
Neste projecto não poupamos a minúcia do detalhe, em nen-
huma peça. Desde o porcelanato à cerâmica, do concreto aos 
pavimentos vinílicos, jogando com a iluminação natural e o 
tecto falso para incorporar focos de luz, este projecto traduz-se 
numa colisão única cuja combinação dos ambientes far-lhe-
ão viajar por diferentes mundos, dentro de um único espaço.  
Este projecto é um bom exemplo do que traduz a Riskos: ver-
satilidade, originalidade, ousadia e glamour. 

#TAKE A RISK
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Living
L

ugar onde recebemos e 
somos recebidos. Muitas 
vezes o primeiro ambi-
ente que nos acolhe ao 

chegar a casa. Onde socializam-
os de uma maneira mais íntima, 
contamos as nossas histórias, 
onde as nossas emoções são ex-
postas não apenas em conversas 
mas também por meio do cli-
ma que por ali criamos. Para a 
Riskos, a tendência do momento 
engloba um leque de atmosferas, 
cuja proposta é descontraír, re-
laxar e recarregar as energias. 
Objectos móveis surgem como 
adornos simples e as texturas são 
sempre bem-vindas, na forma de 
revestimento têxtil e tapeçareia - 
com ou sem estampas, dependen-
do do ambiente, dando primazia 
às maxigeometrias, bem coorde-
nadas com o resto das texturas 
existentes em parede, móveis e 
iluminárias. A atmosfera usa o 
poder da cor para proporcionar 
equilíbrio energético ao quotidi-
ano urbano. Isso materializa-se 
como uma imersão total - paredes, 
pavimentos, mobiliário e acessóri-
os - preenchem o espaço de cor, 
com o intuito de causar impacto.  
 
Recomendamos-lhe ousadia e 
não ter medo de correr riscos. 
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Cozinha
É culturalmente um dos 

lugares onde as pessoas 
passam mais tempo. O que 
torna uma cozinha perfei-

ta? O termo perfeição quando nos 
referimos a cozinhas é um con-
ceito bastante subjectivo, porque 
cada um tem uma concepção dif-
erente de cozinha ideal. Todos con-
cordam, porém, que a cozinha é 
a alma da casa. Mas este conceito 
tem sido actualizado ao longo dos 
anos e hoje em dia, uma cozinha 
deve oferecer mais que funcionali-
dade. A Riskos além considerar as 
questões culturais, de espaço e de 
gosto, temos em atenção todos os 
aspectos, e por isso reescrevemos: 
É na cozinha onde tudo acontece! 
Desde reuniões familiares, chegan-
do, por vezes, a substituir a sala 
de estar ou de jantar. Numa fes-
ta, não importa o quão confortáv-
el é o seu sofá e quão particular é 
a tapeçaria da sala, porque todos 
acabam por se reunir na cozinha. No 
melhor dos casos, cozinham, comem 
e bebem juntos na cozinha. Quanto 
mais tarde chegarem à festa, certa-
mente mais cheia estará a cozinha.  
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É culturalmente um dos lugares 
onde as pessoas passam mais 
tempo. O que torna uma 
cozinha perfeita? O termo 

perfeição quando nos referimos a 
cozinhas é um conceito bastante sub-
jectivo, porque cada um tem uma 
concepção diferente de cozinha ide-
al. Todos concordam, porém, que a 
cozinha é a alma da casa. Mas este 
conceito tem sido actualizado ao 
longo dos anos e hoje em dia, uma 
cozinha deve oferecer mais que fun-
cionalidade. A Riskos além consid-
erar as questões culturais, de espaço 
e de gosto, temos em atenção todos 
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O significado de quarto bem podia pas-
sar pelo espaço que todos desejamos 
que esteja à nossa espera ao fim de 
um dia cansativo de trabalho. Aquele 

lugar ideal para recuperar a energia despen-
dida em outras tarefas. É uma das zonas mais 
privadas da casa e é onde podemos satisfazer 
os gostos individuais, a fim de criar o cenário 
perfeito para todas aquelas noites de sono tran-
quilas e de sonhos felizes. A Riskos ao conceber 
este projecto, teve em conta, antes de mais, a 
dimensão do mesmo. Usou adornos simplistas, 
com aplicação de papel de parede geométrico 
num tom verde suave, aplicando espelhos nas 
laterais da cabeceira de forma a conferir pro-
fundidade. Para uma sensação de um quarto 
mais aconchegante, usou a alcatifa, para que 
possa andar descalço quando lhe apetecer. 
Em relação ao ruído que poderá existir no seu 
quarto à noite (caso viva numa zona barulhen-
ta) foi introduzida uma cabeceira em madeira 
revestida e acolchoada com tecido aveludado, 
que vai do chão ao tecto, bem como cortina-
dos para abafar os sons. Este quarto traduz 
a protecção e estimula a busca pelo silêncio. 
As nuances quentes nos acessórios reforçam o 
senso de acalento extremo e abraço restaura-
dor. #Takearisk. 

Quarto de Reis!
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Kim Kardashian e a sua família 
não são os únicos capazes de 
ter um “Closet” moderno, per-
feito e que combine elemen-

tos do boudoir e do walk-in closet. 
 
O Closet é um compartimento onde guar-
damos e organizamos as nossas roupas, 
acessórios, dipostas de forma a que, homem 
ou mulher, possam cuidar de si e planear 
o que vestir. Mas a Riskos considera que o 
Closet é muito mais do que isso. É também 
um refúgio do tumulto, um lugar para des-
frutar de um momento consigo próprio, 
um momento de introspecção e de sonho. 
Quando se trata de decidir o que vestir, es-
tar num ambiente onde estimula o seu ol-
har, e por consequência,imaginação, tudo 
fica mais fácil. Por essa razão, o vestiário 
é uma parte da casa onde os proprietári-
os podem dar rédea livre à imaginação, 
quer isso signifique criar um espaço fem-
inino rosa e lavanda, ou um bodoir à la 
Marie Antoinette. Mas seja qual for o es-
quema decorativo, é importante lembrar 
que a maioria dos casos a finalidade prin-
cipal é fornecer armazenamento eficaz.  
 
Neste projecto, a Riskos mergulhou num 
estilo de closet minimalista,   optando por 
uma palete neutra em tons cinza,  e branco, 
uma vez que é um closet partilhado pelo 
casal,  concebido para maximizar o espaço 
de armazenamento e alcançar a ordem 
e tornar mais fácil inspeccionar o guar-
da-roupa num piscar de olhos, espelhado 
de ponta à ponta e com gavetas  compar-
timentadas para armazenamento de sapa-
tos e outros acessórios.

Keep it in the Closet
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Quarto de Príncipes 
e digno de Princesas
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Onde passa as 
oito horas do dia?
UMA ODE AO DESIGN INTERIOR E  
ARQUITECTURA PARA OFFICE LIVING

Uma das maiores preocupações da 
Riskos, quando nos é concebido 
um trabalho de escritório é perce-
ber o perfil da empresa e associar a 

identidade a estes perfis. Nos dias de hoje, 
onde as pessoas passam entre 8 a 12 ho-
ras nos escritórios, as empresas  têm inves-
tido no design de interior como incentivo 
para que os funcionários se sintam valor-
izados - desde os níveis de produtividade e 
criatividade durante o horário de trabalho 
à retenção de funcionários de modo geral.  
 
Aplicamos uma compreensão mais profun-
da do que nos torna humanos para ajudar 
a criar locais de trabalho que ofereçam uma 
experiência mais natural e aprazível, o que 
gera maiores resultados a favor das organ-
izações. “O Design de Interior é uma resposta 
à mudança social” - é o lema da equipa da 
Riskos. As ideias fundamentais que estão por 
detrás do trabalho, como e onde ele é feito, e 
até mesmo porque o fazemos, dividimos por 
várias secções e toda a equipa é envolvida na 
concepção do Design de Interior, da Arqui-
tectura ao acompanhamento da obra ou ao 
projecto “chave-na-mão”. 
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Lembramos de que, independentemente 
das mudanças quotidianas ou do poder da 
tecnologia, todo o valor começa e termina 
com as pessoas.  #takearisk
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Projectos que nos 
entregamos com amor
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O que há por dentro 
da nossa Fachada? 
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ARiskos não é apenas uma facha-
da restaurada em pleno coração 
da cidade. É pequena...sim! 
Mas com projectos à medida do 

cliente, sejam eles grandes, médios ou 
pequenos. Desde um projecto de arqui-
tectura de um prédio a um aplicação 
de papel de parede, levamos à sério 
todo o trabalho que nos é encomenda-
do. O nosso sonho enquanto equipa? É 
fazermos concursos para os alunos das 
universidades de arquitectura (ao esti-
lo Bauhaus) em que a melhor maquete 
é premiada com um estágio na Riskos.  
Não somos apenas uma fachada, e nem 
somos “lobos em vestes de cordeiro”. 
Concebemos mobiliário à medida com a 
combinação de vários  mundos: o design 
e o artesanato,  a tecnologia e a ances-
tralidade, representamos marcas inter-
nacionais como a Chanel ou a Versace à 
nível de tecidos,  estudamos tendências 
têxteis, desde o veludo ao sintético, com-
binando peças de decoração das casas 
mais renomadas do mundo em interior, 
o pavimento, os materiais de revesti-

mento, não ficando para trás os aromas. 
Ou seja, tudo na Riskos                          
importa e os pequenos de-                             
talhes fazem a diferença. En-
tre os produtos eleitos pelos 
profissionais, sobressaem 
principalmente a linha de 
tecidos, design intemporal, 
com uma palete de cores 
infindável e em sintonia 
com as últimas tendências, 
e produzidas com todo o 
tipo de material já men-
cionado nos projectos apre-
sentados: seda, voil, veludo, 
algodão, pavimentos em vinil, 
cerâmica, concreto, entre out-
ros; a pensar em pilares como 
afectividade, sustentabilidade 
e tecnologia, além dos valores mo-
rais que vão além de termos as nossas 
portas abertas durante o horário laboral 
e na maior parte das vezes, fora destes 
horários, para que o seu sonho, se torne 
não só em realidade, mas na satisfação 
da Riskos.    
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Tendências
DÉCOR 2020
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A As tendências de design 
de interior espelham o 
humor e a demanda de 
uma sociedade e este ano 

não seria diferente. A preferência 
está no aconchego, na celebração 
à  vida e na nutrição da alma.  
As tendências estão muito mais 
orgânicas e voltadas para t da na-
tureza. Então, mantenha os olhos 
abertos e a mente atenta para os 
diferentes tipos e estilos de Décor 
assim como para a cor do ano de 
2020, que prometem invadir as 
nossas casas. O verde mint foi con-
siderada a cor para o próximo ano, 
mas quais os outros elementos? A 
Riskos responde-lhe: predominân-
cia nos acabamentos em madeira, 
concreto tanto em casas como em 
escritórios, tapeçaria, veludo, velu-
do e mais veludo... misturado com 
padrões geométricos e, como seria 
de esperar, os jardins verticais, que 
estão em alta este ano e que per-
manecerão para o próximo ano. 
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REPRESENTANTE OFICIAL EM ANGOLA
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ARQUITECTURA E 3D

TAPETES

ILUMINAÇÃO CORTINADOS 
PROJECTO 

CHAVE-NA - MÃO

DESIGN INTERIORES TÊXTEIS 

MOBILIÁRIO À MEDIDA PAPEL DE PAREDE
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