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O novo 911   Speedster representa o nosso sonho intemporal 
do automóvel desportivo, conforme concebido pela primeira 
vez em 1948 – no  Porsche  356, tornando visível o motivo 
pelo qual a marca  Porsche existe há mais de 70 anos: para 
um homem destemido e o seu sonho. Para automóveis 
 desportivos leves e potentes. Para Le  Mans e para mais de 
30.000 vitórias em competições. Para o 911. Para o motor 
Boxer atrás e a ignição à esquerda. Para milhares e milhares 
de curvas – e ainda mais condutores. Mas também para 
conceitos de veículos destemidos e para novas ideias. Inde-
pendentemente do que o futuro reservar ao automóvel des-
portivo, o 911   Speedster recorda quanto fascínio é possível 
incluir num grande sonho. 

Gostaria de ver o 911   Speedster a toda a velocidade?  
Para ver o vídeo, digitalize o código ou visite  
www.porsche.com/911speedster-highlights 

A História que nos faz mover.  
Há mais de 70 anos.
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É impossível realizar uma homenagem aos 70 anos da 
 Porsche sem recorrer a números tais como 356, 718, 911, 

917, 918 ou 919. E, ainda assim, tal como numa lente con-
vergente, uma única palavra resume tudo o que a marca 

representa:  Speedster. Afinal, o conceito representa as 
virtudes originais da  Porsche: purismo, peso reduzido, 

eficiência e prazer de condução em estado puro.

Virtudes que transformaram a  Porsche numa referência 
nos EUA. A partir de meados dos anos 50, o 356  Speedster 

conquistou rapidamente uma grande popularidade. Os 
estudantes da Califórnia conduziram-no durante a semana 

para as Universidades de Stanford e Berkeley – e durante 
os fins de semana para Laguna Seca, onde o “Pooorsch” 

dominava a concorrência de renome na pista.

No entanto, o conceito do veículo também faz uma ponte 
elegante do 356 para o 911. Afinal, o atual 911   Speedster 

relembra, em muitos detalhes, o famoso antecessor: com 
o para-brisas reduzido, a capota purista e, especialmente, 

com os streamliners caraterísticos, também conhecido 
carinhosamente como “Double Bubbles”. No centro das 

atenções: a imagem do desporto automóvel e o interior 
bicolor do opcional Pacote Heritage Design.

Todos os modelos do  Speedster desde 1954 têm muito 
para contar, como demonstram as sete histórias de sete 

décadas da  Porsche incluídas neste catálogo. Também 
confirmam a autenticidade do slogan de um anúncio publi-

citário dos anos 70: “Ninguém precisa dele, mas todos o 
querem.”

Do 356 ao 911.

O  Speedster: uma história de amor.

911  Carrera  Speedster Turbolook (Série G), 1989

356 A  Speedster, 1958

911  Carrera  Speedster (993), 1995

911   Speedster (997), 2010

911  Carrera 2  Speedster (964), 1992



10 Ideia 911   Speedster

É possível gravar um álbum. Realizar um filme. Ou construir 
um automóvel. O novo 911   Speedster é a nossa homenagem 
aos 70 anos do sonho de Ferry  Porsche. Limitado a  
1.948 unidades, este presente de aniversário especial presta 
homenagem a uma ideia que percorre a história da  Porsche 
como uma longa estrada sinuosa.

Uma homenagem sem tradição? Impensável. No novo  
911   Speedster, é possível encontrá-la no para-brisas reduzi-
do, na silhueta plana e nos streamliners inconfundíveis na 
traseira. Esta homenagem tornou-se especialmente ativa em 
termos de condução através do motor Boxer atmosférico de 
4,0 litros. Um presente do 911   GT3  RS, com 375 kW (510 CV) 
e um número de rotações máximo de 9.000 rpm.

É possível honrar o sonho do automóvel desportivo.  
Ou dar-lhe vida. Fazemo-lo com o Pacote Heritage Design  
que foi disponibilizado pela primeira vez para o novo  
911   Speedster. Comprometido pelo escudo, o pacote de 
equipamento com detalhes de elevada qualidade da  
 Porsche  Exclusive  Manufaktur foi aperfeiçoado e, deste  
modo, combina tradição e futuro numa unidade intemporal. 

Deste modo, o novo 911   Speedster tornou-se o  
protagonista num fascinante filme de estrada. O enredo:  
70 anos da  Porsche. Chegou a hora de começar o filme:  
desligar a câmara.

Simplesmente, devíamos isso ao nosso sonho.
E ao seu.

Ideia 911   Speedster.

 
Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂  
do 911   Speedster e do 911   GT3  RS, consulte a página 85.



Performance: 4,0 litros de cilindrada, motor Boxer de  
6 cilindros, potência de 375 kW (510 CV), binário de 470 Nm,  

0–100 km/h em X,X s, velocidade máxima: XXX km/h.  
O som inconfundível de um puro motor atmosférico de 

competição e alta performance inspirado no 911   GT3  RS.

Purismo: caixa manual desportiva GT de 6  velocidades com 
alavanca de curso reduzido e função de aceleração inter-

média dinâmica. Cobertura com aletas de peso reduzido 
com fecho elétrico, painéis das portas de peso reduzido 

com puxadores de porta e rede de arrumação, sem bancos 
traseiros.

Dinâmica: chassis de competição do 911 GT3 com eixo 
traseiro direcional adaptado especificamente ao  

911   Speedster, apoios dinâmicos do motor e sistema de 
estabilização dinâmica orientado para a performance.

Segurança:  Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB), 
sistema de estabilização dinâmica e de retenção abrangen-

tes e sistema de proteção anticapotamento de extensão 
automática em situações de emergência.

Construção de peso reduzido: capot dianteiro e porta da 
bagageira, guarda-lamas e bacquets integrais em Plástico 

reforçado com fibra de  Carbono (CfK), secção dianteira e 
traseira em Poliuretano leve, discos de travão em compó-

sito de Cerâmica, sistema de escape de peso reduzido com 
silenciador traseiro e saídas de escape em aço inoxidável.

Homenagem: tradição no interior e no exterior, veículo 
limitado a 1.948 unidades em todo o mundo. Adicional mente 

disponível: o Pacote Heritage Design com imagem do 
desporto automóvel e interior em pele bicolor com elemen-

tos em Cognac e logótipos em Dourado. 

Road Movie: para maiores de 18.
Eis, para já, os destaques. 

Destaques.

 
Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂ do 911   Speedster e do 911   GT3  RS, consulte a página 85.
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Mas ainda pode ser mais fascinante. O para-brisas é espe-
cialmente baixo e torna o veículo mais plano, mais compacto, 
mais atlético. No  Speedster, trata-se de uma longa tradição. 
E há três bons motivos para tal: a proximidade à estrada, a 
relação duradoura com os elementos e um caráter desporti-
vo em estado puro. 

As jantes de 20˝ forjadas em liga leve com aperto central e 
escudo  Porsche permitem reconhecer a proximidade ao cir-
cuito fechado. E permitem oferecer uma vista desimpedida 
para o  Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB) montado 
de série. No seu coração, “o  Speedster” é precisamente um 
modelo  Porsche GT. E, em termos de design, é excecional.

É um 911, sem sombra de dúvidas. E, de certo modo, tam-
bém não o é. Provavelmente, o  Speedster é o conceito de 911 
mais autónomo que irá encontrar nas estradas do mundo.  
E, seguramente, um dos mais bonitos.

Sem dúvida: as proporções, as linhas e a linguagem das for-
mas são inconfundíveis. Os guarda-lamas de CfK têm um 
aspeto musculado, os faróis têm linhas arredondadas – típi-
co do 911. A saia dianteira com as grandes entradas de ar de 
refrigeração e o lábio do spoiler Preto são típicos dos mode-
los 911 GT. Assim como o contorno do capot dianteiro em 
 Carbono. Não é de admirar, visto que o design e a carroçaria 
larga se baseiam no 911 GT3. 

Demasiado bonito para ser verdade?
É ainda mais bonito.

Design exterior.
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Além da silhueta plana, o design traseiro revela outro traço 
distintivo inconfundível do  Speedster: os streamliners dinâ-
micos. Encontram-se na porta da bagageira em  Carbono que 
foi concebida a partir de uma só peça e que, por este motivo, 
é especialmente rígida. 

Os streamliners são, sem dúvida, a impressão digital de cada 
911   Speedster. Concebidos com linhas de fluxo, prolongam 
visualmente os encostos de cabeça em direção à retaguarda 
do veículo. No novo 911   Speedster, são mais alongados e 
curvados do que nunca. Tal traz à traseira alargada a ligeira 
saliência de outrora.

Uma caraterística desportiva do novo 911   Speedster: a tra-
seira com um visual atlético, o sistema de escape desportivo 
com as duas saídas de escape e a traseira de peso reduzido 
com saídas de ar adicionais. 

O novo 911   Speedster: o nosso contributo para o embele-
zamento da estrada. E um hino a esta. Simplesmente, um  
911 muito especial. 



 Quem pretende um automóvel descapotável, especialmen-
te um com uma capota muito mais leve, como é o caso do 

 Speedster, tem de ser um otimista. Afinal, ele – ou ela – 
acredita que o bom tempo se irá manter, que a chuva se 

irá afastar e que, em caso de dúvida, o Sol irá prevalecer.

Então, o conceito de  Speedster é visto como a homenagem 
perfeita à condução descapotável e às estradas costeiras 

do mundo. Ao Sol na pele. Ao vento no rosto. Sempre com 
a banda sonora do seu motor Boxer por detrás. Como num 

bom filme. Cada  Speedster celebra, assim, a própria vida. 
Por conseguinte, chega como um saco de praia pouco cheio 

e não como uma mala volumosa. Falta apenas a prancha 
de surf que manda cumprimentos de forma atrevida a 

partir do banco do passageiro.

Esta filosofia de vida também se encaixa na citação prove-
niente da  Porsche por ocasião do primeiro 911   Speedster, 

que permanece válida: “Um Cabriolet é um automóvel 
fechado que se pode conduzir com o tejadilho aberto. Um 

 Speedster é um automóvel aberto que se pode conduzir 
com o tejadilho fechado.”

Vai correr tudo bem.

Os condutores do  Speedster são  
otimistas.

356  Speedster, 1955356  Speedster, 1954
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Desde 1954, que o  Speedster representa a leveza da condução 
descapotável. Para uma tranquilidade que todos desejamos 
da vida. No entanto, só pode estar verdadeiramente despreo-
cupado durante a viagem quem também tem um tejadilho 
protetor, caso acabem por surgir nuvens.

Para este caso, os nossos engenheiros procuraram e encon-
traram uma solução com a capota de construção leve que 
cumpre os diversos parâmetros do 911   Speedster e as suas 
exigências em termos de conforto e da proteção contra 
vento e intempéries. 

A capota foi concebida de forma compacta e firme. Graças 
ao fecho elétrico, pode abri-la e fechá-la sem esforço. É 
extremamente fácil de guardar debaixo da porta da bagageira. 
As duas aletas em tecido na retaguarda são visualmente 
atrativas. Acentuam o corte esguio da capota. Ou seja, boas 
perspetivas, mesmo com mau tempo. 

As restantes perspetivas: excecional.
Mesmo quando está a chover.

Capota.

Design
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Reduzido. Purista. Preto. E com muitos elementos em pele.  
O interior desportivo do novo 911   Speedster é dedicado à 
condução. Ou seja, à condução com estilo.

O volante desportivo é em Preto clássico, o aro do volante  
em pele e a marca das 12 horas é um indício da proximidade 
com o desporto automóvel. Os instrumentos fazem lembrar 
o design dos anos 60, quando na  Porsche os ponteiros eram 
Brancos e os números e traços de medição eram Verdes. 
Requintado: o logótipo “ Speedster” em Prata no friso deco-
rativo do lado do passageiro.

A placa com o logótipo do aniversário entre os bancos  
é uma referência à limitação do novo 911   Speedster a  
1.948 unidades. Não é por acaso que o número também  
faz lembrar o ano de nascimento do primeiro automóvel  
des portivo com o nome  Porsche. 

O nítido caráter desportivo incorpora componentes do  
habitáculo em fibra de  Carbono visível, tais como proteções 
das soleiras das portas e o friso decorativo do tablier com  
o logótipo “ Speedster”. Os puxadores de portas representam 
a construção de peso reduzido. Com todo o estilo de um 
modelo  Porsche GT. O mesmo se pode dizer em relação à 
alavanca das velocidades reduzida com pega em pele Preta.

 
1 Volante desportivo com marca das 12 horas
2 Placa de edição limitada entre os bancos, acondicionamento adicional
3 Bacquets integrais em pele em Preto com partes centrais dos bancos  

em pele perfurada, encostos de cabeça com logótipo “ Speedster” bordado 
em Preto

A história dos desportivos. 
Imediatamente ao seu alcance.

Design interior.
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As bacquets integrais de Plástico reforçado com fibra  
de  Carbono (CfK) em fibra de  Carbono visível têm uma  
regulação elétrica em altura do banco e, apesar da constru-
ção desportiva, oferecem conforto e máximo apoio lateral, 
por exemplo, nas estradas costeiras sinuosas. Os flancos dos 
bancos, a parte central dos bancos perfurada e os encostos 
de cabeça com o logótipos “ Speedster” bordado em Preto 
são de pele lisa em Preto. O estreitamento caraterístico dos 
bancos e os orifícios na parte central dos bancos baseiam-se 
no design do 918   Spyder.

Um climatizador automático? Sem necessidade num  
veículo com um espírito muito livre – e, por isso, não é  
montado de série, mas está disponível sem acréscimo  
de custo. Igualmente disponível sem acréscimo de custo,  
o  Porsche  Communication   Management (PCM) com nave-
gação online, o Pacote de som  Plus e o módulo  Connect  Plus 
com Apple®  CarPlay. Ou seja: é o cliente que decide o quão 
purista pretende ser durante a viagem.

Não há muito a dizer sobre os bancos traseiros. Afinal, neste 
911, estes simplesmente não existem. Um  Speedster com o 
ADN de um modelo  Porsche GT.

 
1 Interior em pele em Preto, pespontos decorativos do interior em pele  

em Vermelho, aro do volante com marca das 12 horas em Vermelho, cintos 
de segurança em Vermelho Índico



Paris, Salão Automóvel 1950. Ferry  Porsche conversa com 
o importador de automóveis desportivos europeus, Max 

Hoffman, que vive em Nova Iorque.  Porsche esperava 
vender cinco veículos nos EUA – por ano. Hoffman também 

mencionou o número cinco – no entanto, por semana. 

O austríaco de nascimento, Hoffman, tinha uma grande 
sensibilidade relativamente ao mercado americano e foi 

um génio de vendas. Na sua área de exposição na Park 
Avenue, promoveu o 356 como “German Automotive Jewel”, 

trouxe o automóvel para os circuitos de competição e 
convenceu pilotos, como Briggs Cunningham, a pôr o 

 Porsche em movimento no circuito. A venda do 356 aumen-
tou rapidamente de apenas alguns exemplares iniciais para 

1.514 unidades em 1955.

O grande trunfo de Hoffman: exigiu uma variante simples do 
356 para o mercado dos EUA, um  Speedster. O modelo 

económico, que custava apenas 2.995 dólares, fez do  
356  Speedster um sucesso de vendas. Com 760 kg, o 

modelo leve chegou de forma muito vigorosa com chapas 
cegas, dois bancos e capota simples. Pouco tempo depois, 

estrelas de Hollywood, como James Dean ou Steve McQueen, 
apresentaram abertamente a sua máquina de condução 

“Made in Germany”. O resto? É uma lenda automóvel. 

Um detalhe importante que pesa apenas alguns gramas, 
mas que foi emblemático para a marca: num almoço de 

negócios, Hoffman pressionou Ferry  Porsche para desen-
volver um selo de qualidade visualmente apelativo para os 

“seus” automóveis desportivos da  Porsche. Nesse sentido, 
Ferry  Porsche encarregou o seu diretor de publicidade, 

Hermann Lapper, bem como o talentoso e artístico cons-
trutor Franz Xaver Reimspieß, de elaborarem esboços. Assim 

surgiu o escudo intemporal da  Porsche.

Win on Sunday, sell on Monday.

O motivo pelo qual a América adora  
o  Speedster.

O 356  Speedster em frente à Hoffman Motor  Car Company em Nova Iorque, 1954 Ferry  Porsche (à esquerda) e Max Hoffman, Nova Iorque, 1951
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Os logótipos “ Speedster” Dourados na traseira e nas laterais 
do streamliner completam o conceito global harmonioso. No 
design histórico: o escudo  Porsche no spoiler dianteiro e os 
apertos centrais das jantes que são pintadas em Platinum 
(acetinado). 

A capa de proteção interior no design específico do modelo 
com contrastes Dourados assegura que o charme histórico 
do Pacote Heritage Design do seu 911   Speedster é sempre 
bem conservado.

O Pacote Heritage Design do 911   Speedster é o primeiro 
de uma gama de novos pacotes de equipamento da 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur. Com uma relação autên-
tica à história da  Porsche e com muito amor ao deta-
lhe, também nos modelos futuros iremos transferir a 
nossa tradição do automóvel desportivo de forma 
confiante rumo ao futuro. 

 
1 Capa de proteção interior com contrastes Dourados
2 Logótipo “ Speedster” Dourado na traseira
3 Jante pintada em Platinum (acetinado), tampão do cubo da 

roda com escudo histórico  Porsche, PCCB com pinças dos tra-
vões pintadas em Preto (brilhante) e logótipo “ PORSCHE” em 
Branco

Somos especialmente responsáveis pela nossa herança des-
portiva. E honrámo-la através do Pacote Heritage Design 
opcional no novo 911   Speedster. Contudo, os inúmeros deta-
lhes de elevada qualidade e um extraordinário pacote integral 
também revelam quanta alegria há nesta responsabilidade. 
Afinal, o Pacote Heritage Design foi concebido pelos desig-
ners da  Porsche e aplicado com um grande conhecimento 
artesanal na  Porsche  Exclusive  Manufaktur. Concebido de 
forma purista, leva o seu condutor com estilo às origens da 
marca.

A base do Pacote Heritage Design cria uma pintura desportiva 
e clássica em Prata GT metalizado. Uma reminiscência dos 
tempos pioneiros do desporto automóvel, quando a maioria 
dos automóveis de corrida ainda dominavam os circuitos 
fechados do mundo nesta cor.

A parte dianteira parcialmente pintada a Branco, com o seu 
design nostálgico, faz lembrar as variantes de corrida do 
356. O chamado “Lollipop” nas portas e no spoiler dianteiro 
tem um caráter icónico e, simultaneamente, oferece a opor-
tunidade exclusiva de fazer do 911   Speedster o seu automó-
vel desportivo de sonho: à escolha com o “48” – inspirado no 
ano de constituição da  Porsche – ou com o seu número de 
partida pessoal. O histórico logótipo “ PORSCHE” na lateral do 
veículo completa o quadro. As pinças dos travões do  Porsche 
 Ceramic  Composite  Brake (PCCB), exclusivas desta versão 
do equipamento, são pintadas em Preto (brilhante) e apre-
sentam um logótipo “ PORSCHE” em Branco.

Linha hereditária ou linha ideal?
Na verdade, ambas.

Pacote Heritage Design.



1

2

3

35Pacote Heritage Design

No interior, os elementos em pele natural de alta qualidade 
em Cognac completam o visual do interior em pele bicolor. 
Assim, por exemplo, as bacquets integrais são fabricadas 
totalmente em pele Cognac, o escudo histórico  Porsche está 
gravado nos encostos de cabeça. Os encostos dos bancos 
são pintados a Prata GT metalizado. 

A gravação “ Porsche  Exclusive  Manufaktur” na tampa do 
compartimento de arrumação da consola central remete 
para o local de enobrecimento deste veículo exclusivo.  
Contraste fascinante: o Pacote de interior pintado em Prata 
GT metalizado. A joia: o logótipo “ Speedster” Dourado e em 
relevo no friso decorativo do tablier.

O logótipo do aniversário na placa de edição limitada entre 
os bancos também é Dourado. O esquema de velocidades na 
alavanca das velocidades é em Cognac. Assim como a des-
portiva marca das 12 horas no volante totalmente em Preto, 
em alternativa. A chave do veículo pintada com a cor da car-
roçaria também tem o escudo histórico  Porsche. O respetivo 
porta-chaves em pele Cognac está adornado com o logótipo 
“ Speedster” – tal como as proteções das soleiras em aço 
inoxidável anodizado a Preto. Paixão pelo detalhe? Melhor 
ainda: com muito amor ao detalhe.

 
1 Bacquets integrais em pele Cognac com escudo histórico  Porsche gravado 

nos encostos de cabeça, placa de edição limitada entre os bancos com 
logótipo do aniversário em Dourado

2 Alavanca das velocidades com esquema de velocidades em Cognac
3 Tampa do compartimento de arrumação com gravação “ Porsche  Exclusive 

 Manufaktur”, chave do veículo pintada, com porta-chaves em pele
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O rotor com enrolamento foi desenhado no estilo do design 
das jantes do 911   Speedster. A cor: Platinum (acetinado)  
ou prateado. O rotor é bloqueado com um aperto central que 
apresenta o escudo histórico  Porsche.

A pulseira do relógio é fabricada com o mesmo fio e pele de 
elevada qualidade dos assentos do 911   Speedster. Através de 
um mecanismo de troca automática, é possível trocar facil-
mente a correia em pele. No cronógrafo da edição Heritage 
Design, também trabalha o primeiro calibre de fábrica  
 Porsche Design Werk 01.200, garantindo o desempenho 
máximo graças à tecnologia exclusiva. 

O Cronógrafo 911   Speedster da  Porsche Design da edição 
Heritage Design e o Cronógrafo 911   Speedster da  Porsche 
Design estão limitados a uma 1.948 exemplares, tal como  
os modelos 911   Speedster.

Uma tradição que promovemos de forma especial: algo  
para crescer precisamente com o tempo. Em cada segundo. 
E com sete décadas de história da  Porsche. Mais uma vez, 
regressamos ao início e escrevemos um novo capítulo na 
história atual. Com o 911   Speedster com Pacote Heritage 
Design e o respetivo cronógrafo 911   Speedster na edição 
Heritage Design. Um relógio que, além das horas, mostra os 
70 anos de história da  Porsche.

A caixa é leve e em Titânio. O mostrador é semelhante aos 
instrumentos circulares do 911   Speedster: números e traços 
Verdes, ponteiros Brancos. O “70” na escala do taquímetro  
é destacado a Verde, tal como os números, em 1948, no  
conta-rotações do  Porsche  356. Detalhes elegantes em  
Ouro embelezam o mostrador: o logótipo da  Porsche Design 
e o logótipo “ Speedster”. 

É necessário preservar as tradições.  
Especialmente as intemporais.

Cronógrafo  Porsche Design na edição Heritage Design.
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Uma gravação conjunta que faz uma associação: o número 
de edição limitada no fundo da caixa corresponde ao número 
de edição limitada do seu veículo. Tão elegante como des-
portivo: o mostrador em  Carbono. Os gráficos no mostrador 
foram concebidos com o visual do painel de instrumentos  
e do conta-rotações do 911   Speedster. O logótipo do  
911   Speedster nas 9 horas é discreto. Histórico: o “70” na 
escala do taquímetro – uma homenagem ao aniversário  
da  Porsche. 

A pulseira do relógio de alta qualidade é trabalhada com a 
mesma pele do veículo do interior do 911   Speedster. Assim 
como o fio e das costuras. Através de um mecanismo de troca 
automática, é possível trocar facilmente a correia em pele. 

Apenas pode encomendar o 911   Speedster e o seu relógio 
homólogo num Centro Oficial  Porsche. À semelhança do 
fabrico de forma personalizada no seu veículo, o rotor do seu 
cronómetro também pode ser adaptado ao seu gosto em 
termos de jantes. O veículo e o cronómetro são entregues 
em conjunto. O cronógrafo 911   Speedster da  Porsche e o 
cronógrafo 911   Speedster da  Porsche da edição Heritage 
Design estão limitados a 1.948 exemplares, tal como os 
modelos 911   Speedster. 

Para mais informações, consulte  
porsche-design.com/timepieces 

É possível contar a história atual e, simultaneamente, a  
história da  Porsche: com o 911   Speedster e o cronógrafo 
911   Speedster. Ambos foram construídos de acordo com os 
princípios de um  Porsche: com trabalho de desenvolvimento 
intenso, um programa de testes prolongado e muito amor ao 
detalhe. Resumidamente: uma homenagem a cada segundo 
da história da  Porsche. 

A “ignição” do relógio é um rotor com enrolamento pintado a 
Preto que foi inspirado na jante do 911   Speedster. Poderoso: 
o enrolamento é feito através da liga de tungsténio distribuída 
de forma sequencial. O rotor é fixado com estilo através de 
um aperto central no escudo  Porsche. 

Caso se dê corda uma vez ao mecanismo, ouve o som silen-
cioso, mas marcante, do motor do relógio na caixa de Titânio 
leve: o calibre da  Porsche Design  Manufaktur Werk 01.200 
com função flyback, a ponte otimizada do mecanismo e cer-
tificado COSC oficial. A diferença relativamente a um cronó-
grafo sem função flyback? Nas medições sucessivas de 
intervalos de tempo, os botões do cronógrafo são premidos 
três vezes: para parar, para reiniciar e para uma nova medi-
ção. No cronógrafo 911   Speedster, estas medições de inter-
valos de tempo ocorrem ao premir o botão uma vez. 

A acompanhar o ritmo do tempo há décadas.  
E, apesar disso, totalmente intemporal.

Cronógrafo 911   Speedster da  Porsche Design.



O nome  Speedster combina as palavras “Speed” e “Roadster”. 
A sua estreia foi com o 356  Speedster. Um automóvel 

desportivo que, em 1954, já representava o purismo da 
 Porsche: sem aquecimento, janelas de encaixe, bancos mais 

duros, para-brisas aparafusado, capota leve. Porém, com 
performance de sobra. Começou com 55 CV, mais tarde 

aumentou para 115 CV no 356 A  Carrera GT  Speedster com 
o lendário motor Boxer  Carrera e, graças ao tipo de cons-

trução leve, atingiu uma velocidade de ponta de 202 km/h. 

Mais de 30 anos depois, o 911   Speedster seguiu esta  
tradição com base na Série G: mais leve do que o  

911  Carrera Cabriolet, também foi concebido para o ar 
fresco e prazer de condução, graças ao vidro baixo e cur-

vado. A potência do 911  Carrera  Speedster (Série G) não 
aumentou comparativamente ao 911  Carrera, mas a sensa-

ção de condução era purista e livre como desde os anos 50. 
O mesmo se passou com o 911  Carrera 2  Speedster (964) 

que foi construído numa pequena série de apenas  
930 unidades. Por um custo adicional de 25.875 DEM, 

foram comercializados cerca de 15 exemplares com carro-
çaria mais larga com visual “Turbo”. Atualmente, são peças 

de coleção extremamente cobiçadas.

Claramente com mais performance, o 911   Speedster de 
2010: o seu motor Boxer de 3,8 litros com 300 kW (408 CV) 

trouxe “Speed” de sobra para a estrada. Em muitos detalhes 
do design como, por exemplo, as jantes “Fuchs”, faz lembrar 

as épocas passadas. O capítulo mais recente deste fasci-
nante conceito de veículo é escrito pelo atual 911   Speedster. 

Descubra no capítulo “Performance” quão literalmente 
interpreta o tema “Speed”.

Disponível em termos de  
performance.

 Speedster? O nome surgiu a partir  
de Speed.

356  Speedster, 1954 911   Speedster (997), 2010
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A tecnologia de quatro válvulas com balancins e mecanismo 
de válvulas rígido também deu provas no circuito fechado. O 
bloco do motor e as cabeças dos cilindros são em Alumínio, 
as bielas em Titânio são forjadas. A regulação das árvores de 
cames ocorre por meio de VarioCam, ajustada de forma pre-
cisa ao número de rotações e ao estado da carga. Seis válvu-
las de borboleta individuais asseguram uma alimentação de 
ar otimizada em cada cilindro.

Uma regulação com duas sondas Lambda regula a compo-
sição dos gases de escape e controla a formação de subs-
tâncias nocivas nos catalisadores. Para a redução das  
emissões de partículas, o 911   Speedster dispõe de um filtro 
de partículas. O processo necessário de regeneração do filtro 
de partículas decorre de forma autónoma e despercebida.  
O peso adicional do sistema de escape desportivo devido ao 
filtro de partículas adicional pode ser compensado por um 
novo conceito de construção de peso reduzido. 

Resultado de todas as medidas: uma capacidade de resposta 
direta e uma performance do veículo típica do desporto 
automóvel. Com a incomparável banda sonora de um puro 
motor atmosférico. Um verdadeiro espetáculo. E também 
maravilhosamente rápido.

A longa e sinuosa história do  Speedster tem uma essência 
física clara: o seu motor rebaixado na traseira. No novo 
911   Speedster encontra-se um motor Boxer atmosférico de 
grandes dimensões com 4 litros de cilindrada. Para um  
conceito de alta rotatividade que alcança as 9.000 rpm.  
O binário máximo é de 470 Nm. E a potência é de 375 kW 
(510 CV). 

Completamente fora do comum são, também, os valores de 
aceleração e velocidade. Porque, com a caixa manual des-
portiva GT de 6  velocidades, o novo 911   Speedster acelera 
dos 0 aos 100 km/h em apenas X,X segundos. A propulsão 
termina apenas além dos 300 km/h. De quem herdou estas 
caraterísticas? Do 911 GT3 e do seu irmão com ainda mais 
performance, o 911   GT3  RS.

Especialmente robusto e extremamente potente, o motor  
RS baseia-se originalmente no 911  GT3  Cup. O princípio da  
alimentação de óleo com cárter seco e depósito separado  
do óleo do motor, a bomba de óleo de pressão variável e a  
alimentação extremamente eficiente dos pontos de apoio 
também provêm do desporto automóvel. 

Desde 1954 que o  Speedster acelera. 
Para depois desaparecer em 3,X segundos.

Motor.

 
Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂  
do 911   Speedster e do 911   GT3  RS, consulte a página 85.



Helmuth Bott foi um entusiasta da  Porsche daqueles que só 
ouvimos falar. Nascido na região dos Alpes Suábios, o ser-

ralheiro de profissão, mais tarde engenheiro de investigação 
e pioneiro em  Weissach, deixou a sua marca em especial no 

desporto automóvel, mas também foi indispensável no 
desenvolvimento do 911. O seu parecer inequívoco sobre a 

manobrabilidade de um protótipo do 901 após um teste de 
condução em 1962 ficou famoso: “Catastrófico!” Evidente-

mente, produziu efeito. Não só o 911, mas também o seu 
desenvolvimento profissional, ganharam ímpeto. Em 1978, 

tornou-se responsável pela investigação e desenvolvimento 
da  Porsche  AG. 

Bott adorava o vento, tal como era caraterístico da compe-
tição automóvel nos primeiros anos. A sua paixão pelo 

purismo e pela condução descapotável explica a razão pela 
qual um sonho muito especial que tinha o fez avançar 
contra relutâncias na empresa: o relançamento do  

356  Speedster sob a forma de 911. 

A ideia estava lá, era necessário um protótipo. Assim, em 
1983, a carroçaria de um 911 SC Cabriolet foi muito redu-

zida: para-brisas, capota, sistema elevatório dos vidros, 
apoios dos braços, bancos auxiliares – foi tudo retirado. O 

 Speedster assim criado, com a protuberância única atrás 
do banco do condutor, foi no final um exemplar único sem 

homologação para circulação na via pública. Contudo, com 
o seu vidro de plexiglas praticamente inexistente, de ape-

nas alguns centímetros de altura, era muito radical e foi 
não só uma boa homenagem ao 356  Speedster, mas 

também um pioneiro do 911   Speedster. Desta forma, no 
início de 1989 – após um espetacular estudo de design no 

Salão Internacional do Automóvel (IAA) em setembro de 
1987 – o 911   Speedster chegou finalmente ao mercado.

Radicalmente descapotável.

Helmuth Bott (1925–1994),  
defensor do  Speedster.

911  Carrera 3.2  Speedster (Série G), 1988
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Cada passagem de mudanças no novo 911   Speedster é  
um convite à adrenalina, consigo à frente. Mas este remonta  
a um tempo anterior. A um tempo em que a ligação ainda  
era feita com trabalho de mãos e pernas, quando se queria 
desenvolver cada velocidade. 

Neste sentido, a caixa manual desportiva GT de 6  velocidades 
é uma homenagem à sensação original de estar a conduzir 
um automóvel desportivo. Graças aos cursos curtos das 
mudanças e da embraiagem e passagens de caixa excecio-
nalmente precisas. O que mais se destaca não é cada décimo 
de segundo, mas o prazer de condução incondicional e a  
pura emoção.

Uma coisa é certa: com a caixa manual de velocidades  
da  Porsche, irá conduzir como antes. Com a sensação de  
condução de um verdadeiro automóvel desportivo GT.  
Com a função de aceleração intermédia que pode ser ligada, 
torna-se difícil reprimir o sorriso constante. E o som irá passar 
pelos seus ouvidos. Independentemente da velocidade 
engrenada.

De regresso às origens.
Em 6  velocidades.

Caixa manual desportiva GT de 6  velocidades.
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mento dinâmico torna-se notavelmente mais estável com 
um apoio firme do motor. Além disso, os apoios dinâmicos 
do motor reduzem as oscilações verticais do motor ao acele-
rar em plena carga. O resultado: força de propulsão mais  
uniforme e elevada no eixo traseiro, maior tração e melhor 
aceleração. Adotando uma condução mais moderada, o con-
forto aumenta graças a uma configuração mais suave dos 
apoios dinâmicos do motor.

 Porsche Active Suspension   Management (PASM, aprox. 
25 mm de rebaixamento em comparação com o 911  Carrera): 
a afinação eletrónica do sistema de amortecedores permite 
regular de forma ativa e contínua a força de amortecimento 
de cada jante, de acordo com o estado do piso e o estilo de 
condução. Premindo um botão, pode escolher entre dois  
programas desportivos: o modo normal foi concebido para a 
condução desportiva na via pública. O modo  Sport foi conce-
bido especialmente para a aceleração transversal máxima  
e a melhor tração possível em piso plano – caso seja puxado 
novamente para o circuito fechado. 

 Porsche  Stability   Management (PSM): o PSM é um sistema 
automático de controlo da estabilidade em condições  
extremas. O sistema pode ser completamente desativado  
em 2 níveis. Para uma condução desportiva e consciente.

Próximo da estrada, ainda mais próximo do desporto: esta é  
a filosofia de afinação do novo 911   Speedster. O seu chassis 
inspirou-se no 911 GT3. Foi concebido diretamente para o 
automobilismo e o veículo pisa a estrada com tanta firmeza 
como se esperaria de um veículo GT. Além disso, todos  
os sistemas de regulação do chassis foram adaptados ao 
911   Speedster.

Eixo traseiro direcional: performance e versatilidade no dia- 
a-dia são caraterísticas que o novo eixo traseiro direcional 
oferece de série com afinação desportiva. A velocidades 
reduzidas, o sistema vira as rodas traseiras no sentido con-
trário à direção das rodas dianteiras, o que provoca uma 
redução virtual da distância entre eixos. A condução nas  
curvas torna-se mais dinâmica. As manobras também são 
facilitadas. A velocidades elevadas, o sistema vira as rodas 
traseiras no mesmo sentido que as rodas dianteiras. Através 
do aumento virtual da distância entre eixos, aumenta a esta-
bilidade e a agilidade, sobretudo a elevadas velocidades.

Apoios dinâmicos do motor: o sistema com comando  
eletrónico minimiza as oscilações e vibrações percetíveis  
de todo o conjunto propulsor, especialmente do motor.  
E reúne as vantagens de um apoio firme ou suave do motor. 
Em alternâncias de carga e em curvas rápidas, o comporta-

Fazemos uma vénia perante uma lenda da  Porsche.
E perante a estrada.

Chassis e Pacote Chrono.



1

2

3
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 Porsche  Torque  Vectoring (PTV):  o sistema trabalha com  
um bloqueio do diferencial traseiro eletrónico mecânico. Para 
uma maior tração e um aumento da dinâmica transversal, 
bem como uma estabilidade dinâmica acrescida nas alter-
nâncias de carga em curvas e em mudanças de faixa.

Jantes e pneus: o veículo tem jantes de 20˝ forjadas em  
liga leve, em Preto (acetinado) com aperto central. Os pneus 
desportivos autorizados para circulação em vias públicas 
garantem a força de aderência necessária.*

Pacote Chrono:  o Pacote Chrono opcional oferece ao cronó-
metro analógico e digital do tablier a possibilidade de registar, 
guardar e avaliar o tempo pessoal do circuito preferido ou  
do circuito até casa, bem como traçar percursos preferidos  
e definir percursos de referência. 

O  Porsche  Communication   Management (PCM) opcional, 
disponível sem acréscimo de custo, foi alargado para incluir 
um indicador de performance. O PCM indica ao condutor no 
painel de instrumentos, entre outros, a potência do motor 
atualmente aplicada e o binário. 

 
1 Jante pintada em Preto (acetinado)
2 Jante pintada em Prata
3 Jante pintada em Preto (acetinado) com contorno  

da jante pintado em Vermelho Índico  
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

 
*  Devido ao baixo relevo dos pneus existe risco acrescido de aquaplanagem em piso molhado.



O 911  Carrera  Speedster (993). Um automóvel que, na 
verdade, não existe. A série? Exatamente uma unidade. 

Trata-se de uma homenagem muito especial de 1995. Mais 
precisamente: um presente pelos 60 anos da  Porsche  

para Ferdinand Alexander “Butzi”  Porsche, o filho de  
Ferry  Porsche, responsável pelo design do 911 na década 

de 60.

Apesar de, em meados da década de 90, a Administração 
da  Porsche ter decidido retirar o  Speedster do programa 

no fim da geração 964, em 1995, os designers de  
Zuffenhausen ainda tinham uma última carta na manga: um 

maravilhoso 911   Speedster, arrefecido por ar, na poética cor 
Verde Aventurina metalizado, com jantes de 17˝ e uma 

potência de 200 kW (272 CV), que acelera até aos 
100 km/h em 6,6  segundos. A velocidade máxima?  

265 km/h. A sensação de condução? Única, no verdadeiro 
sentido da palavra.

Os proprietários deste veículo especial são hoje os descen-
dentes de F. A.  Porsche. A sua casa é o Museu da  Porsche. 

Contudo, no âmbito do “museu itinerante”, é regularmente 
deslocado e utilizado. Por exemplo, na maravilhosa estrada 

alpina de Grossglockner na Áustria. Ou num dos inúmeros 
percursos sinuosos de todo o mundo, o verdadeiro lar do 

 Speedster.

Fica na família.

Um automóvel único da F. A.  Porsche  
(1935–2012).

911  Carrera  Speedster (993), 1995
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Nada contra sensações nostálgicas, mas no caso de segu-
rança ativa, gastamos o nosso tempo em provas dadas de 
tecnologia de desporto automóvel: com os discos de travões 
de cerâmica perfurados do  Porsche  Ceramic  Composite 
 Brake (PCCB). O diâmetro dos discos é de 410 mm à frente  
e 390 mm atrás, para uma elevada eficácia de travagem 
quando as expectativas são grandes. No novo 911   Speedster, 
esta é de série.

A utilização no eixo dianteiro de pinças de Alumínio de tipo 
monobloco com 6 êmbolos e de pinças de Alumínio de tipo 
monobloco com 4 êmbolos no eixo traseiro, pintadas em 
Amarelo ou Preto, no caso do Pacote Heritage Design, garante 
uma elevada e, sobretudo, constante pressão de travagem 
durante a desaceleração.

As caraterísticas do sistema proporcionam uma distância de 
travagem curta, especialmente em situações de sobrecarga 
dos travões. Além disso, o sistema reforça a segurança de 
travagem a alta velocidade, graças à elevada resistência ao 
sobreaquecimento do PCCB.

A principal virtude do sistema de travões em cerâmica reside  
no peso extremamente baixo dos discos de travões: estes são 
cerca de 50 % mais leves do que os discos de fundição com 
o tipo de construção e dimensão semelhantes. O resultado da 
redução das massas rotativas e não suspensas: uma melhor 
aderência à estrada, bem como um aumento do conforto de 
condução e de viagem, especialmente em pisos irregulares. 
Para uma maior agilidade e uma melhor manobrabilidade. 

Há mais de 70 anos que não esperamos travar.
Com uma exceção.

 Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB).



Quão monótona teria sido a história da marca  Porsche, se, 
todos os anos, tivesse ido sempre a direito? Há muitos altos 

e também alguns baixos para enumerar, reviravoltas  
inesperadas e, claro, muitas curvas. Como homenagem à 

estrada, gostaríamos então de apresentar em seguida dois 
percursos  Speedster perfeitos, uma aula de história  

prática, por assim dizer.

Na Califórnia, ao longo da Pacific Coast Highway, encon-
tram-se costas escarpadas, praias arenosas e o mar agita-

do. A “Highway Number 1” risca, ao longo das 655 milhas, 
locais como Los Angeles, Malibu e São Francisco. As len-

dárias praias de surfistas e a descontraída vida citadina 
estão intimamente ligadas. E o caminho de acesso para o 

Laguna Seca Raceway está apenas a uma curta distância. 
Em suma: o percurso é uma libertação para a alma. Desde 

que conduza sem capota, mas na Califórnia do Sul, como 
é sabido, nunca chove (quando chove, então é a potes). 

“Home is where the heart is” (O lar é onde o coração está), 
como se diz. Na Schwarzwaldhochstraße, uma das rotas 

turísticas mais antigas da Alemanha, o nosso coração 
palpita percetivelmente. Inicia em Baden-Baden e sobe 

sinuosamente, ao longo de florestas densas, até ao cume 
da Floresta Negra do Norte. As pistas de esqui ladeiam o 

desfiladeiro da montanha do lago Mummelsee. O mais 
tardar por esta altura surge a saída para umas férias rela-

xantes. E se procura inspiração adicional, recomendamos-
-lhe uma “viagem rápida” ao Museu da  Porsche, em Stuttgart, 
onde poderá aprender ao vivo sobre os 70 anos da  Porsche.

É a sua vez.

Entre: a curva chama por si.
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O novo 911   Speedster é um automóvel desportivo, uma 
retrospetiva de quase 70 anos de  Porsche, mas, apesar disso, 
irradia uma enorme frescura jovial. Cada fibra, cada parafuso, 
cada detalhe conta uma história de uma marca fascinante. 
Com uma leveza que nenhuma idade parece conhecer. Esta 
tensão entre o velho e o novo constitui o núcleo de cada 
 Porsche  Speedster. 

É exatamente neste espírito que a sua mais recente  
versão festeja a condução em si. Acima de tudo, graças  
a um motor RS que praticamente não coloca limites  
durante a performance. O automóvel desportivo perfeito, 
também para sonhadores, especialmente para aqueles  
que viajam com os olhos abertos. 

Tudo isto torna o novo 911   Speedster na nossa homenagem 
ao automóvel desportivo. E o seu futuro. Não o construímos 
de forma banal. Muita dedicação e romance automobilístico 
foram nele colocados. Esperamos que a nossa paixão seja 
contagiosa. Se o for, então deve mesmo conduzi-lo agora. 
Pois, afinal, nunca se é demasiado velho para um pecado 
juvenil. 

O novo 911   Speedster.

Primeiro amor?
A sua segunda oportunidade.

Síntese.
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Cores exteriores metalizadas. Cores exteriores especiais.

Branco  Carrara metalizado Vermelho  Carmim

Crayon

Preto

PretoAzul Miami

Laranja Lava

Verde Lagarto

Branco

Prata GT metalizadoPreto

Cinzento Ágata metalizadoVermelho Índico

Preto Jet metalizadoAmarelo Racing

Preto

Cores exteriores de série.
Cores interiores de série.  
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Cores interiores de série.  
Interior em pele.  
Tablier/Revestimentos/Bancos.

Cor da capota.

Cores exteriores. Cores interiores.
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Como vamos satisfazer estes desejos? Com calma e cuidado –  
de fabrico manual de precisão e com materiais de elevada 
qualidade, como pele,  Carbono ou Alumínio. Assim nasce um 
produto feito com dedicação e conhecimentos artesanais.  
Ou, por outras palavras: a mistura certa de caráter desportivo, 
conforto, design e o seu gosto pessoal. Ou seja, um  Porsche 
com a sua assinatura. 

Colocamos ao seu dispor uma ampla gama de possibilidades 
de enobrecimento. Tanto a nível estético como técnico. Para o 
exterior e o interior. Desde alterações pontuais a modificações 
mais abrangentes. Pois a sua inspiração é a nossa paixão.

Deixe-se inspirar pelo nosso exemplo que  
apresentamos nas páginas seguintes e aceda a  
www.porsche.com/exclusive-manufaktur para  
saber tudo sobre a configuração destes automóveis  
extraordinários.

A nossa ampla experiência remonta bem atrás no tempo.  
Porque desde o início que a  Porsche se dedica à realização 
dos desejos dos seus clientes. Até 1986, chamávamos-lhe 
programa de desejos especiais, depois passou a ser  
 Porsche  Exclusive e hoje é designada como  Porsche  
 Exclusive  Manufaktur.

Temos amor ao que fazemos. Temos amor ao nosso trabalho. 
Cada pesponto, cada centímetro quadrado de pele, cada 
pequeno detalhe merece toda a nossa dedicação. Passamos 
a nossa experiência e paixão, juntamente com a sua inspira-
ção, para o veículo – transformando, assim, sonhos em  
realidade. Diretamente da fábrica.

Isto só é possível com originalidade, entusiasmo e amor ao 
detalhe. E começa, desde logo, pelo aconselhamento persona-
lizado. Porque o que conta é apenas uma coisa: satisfazer os 
seus desejos individuais, transformando assim “um”  Porsche 
no “seu”  Porsche.

A sua inspiração. A nossa paixão. 

A  Porsche  Exclusive  Manufaktur.
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Um exemplo de configuração da 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur.

Mais agradável do que cada sistema de ar condicionado:
o vento. 

O novo 911   Speedster em Crayon.

1 Saias laterais pintadas, triângulo  
da janela em  Carbono

2 Jantes pintadas em Preto (acetinado) com contorno  
da jante pintado em Vermelho Índico

3 Faróis em LED em Preto com  Porsche  Dynamic  Light 
 System (PDLS), cobertura do sistema de limpeza dos 
faróis pintada em Preto (acetinado)

4 Pacote suplementar de interior para o painel da porta  
em pele, saídas de ar em pele

5 Cintos de segurança em Vermelho Índico, Pacote  
de interior em pele, Pacote de interior com pespontos  
decorativos e bordados em cor de contraste Crayon
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– indisponível  como número-I/opção disponível com acréscimo de custo ● de série  opcional, disponível sem acréscimo de custo

 Porsche  Exclusive  ManufakturProteção das soleiras em aço inoxidável anodizado  
a Preto com logótipo “ Speedster”

 Porsche  Exclusive  ManufakturTampa do compartimento de arrumação com gravação  
“ Porsche  Exclusive  Manufaktur”

 Porsche  Exclusive  ManufakturPCCB com pinças dos travões pintadas a Preto, escudo
histórico  Porsche nos tampões dos cubos das rodas

74
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Motor.
Depósito de combustível de 90 l ● 082

Tampa do depósito de combustível em cor de Alumínio ● De série

Chassis.
Sistema de elevação do eixo dianteiro ● 474

Jantes.
Jantes pintadas em Preto (acetinado), tampão do cubo da roda com escudo  Porsche  ● De série

Jantes pintadas em Alumínio (acetinado), tampão do cubo da roda com escudo  Porsche ● 341

Jantes pintadas em Prata, tampão do cubo da roda com escudo  Porsche ◼ 346

Jantes pintadas em Platinum (acetinado), tampão do cubo da roda com escudo  Porsche
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XDH

Jantes pintadas em Preto (acetinado) com contorno da jante pintado em Vermelho Índico,  
tampão do cubo da roda com escudo  Porsche
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XGT

Designação 91
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Exterior.
Pacote Heritage Design 
–  Exterior: imagem do desporto automóvel da edição Heritage Design em Branco, cobertura do sistema de 

lavagem dos faróis pintada em Branco, logótipo “ Speedster” na traseira e streamliner Dourado, escudo his-
tórico  Porsche no spoiler dianteiro e tampões dos cubos das rodas, PCCB com pinças dos travões pintadas 
a Preto com logótipo “ PORSCHE” em Branco, jantes pintadas em Platinum (acetinado), capa de proteção 
interior no design específico do modelo 

Nota: apenas disponível associado à cor da carroçaria Prata GT metalizado.

–  Interior: pele bicolor em Preto/Cognac (bacquets integrais, parte inferior do tablier, apoios de braços, tampa 
do compartimento de arrumação na consola central e puxadores das portas em pele natural em Cognac), 
volante desportivo GT totalmente em Preto com marca das 12 horas em pele em Cognac e escudo histórico 
 Porsche, tampa do compartimento de arrumação com gravação “ Porsche  Exclusive  Manufaktur”, encostos 
dos bancos pintados em Prata GT metalizado, aberturas nos encostos dos bancos pintadas em Prata GT 
metalizado, Pacote de interior GT pintado em Prata GT metalizado, escudo histórico  Porsche nos encostos de 
cabeça, logótipo “ Speedster” em relevo no friso decorativo do tablier em Dourado, alavanca das velocidades 
com esquema de velocidades em Cognac, placa de edição limitada entre os bancos com logótipo do aniver-
sário Dourado, proteções das soleiras em aço inoxidável anodizado a Preto com o logótipo “ Speedster”, chave 
do veículo pintada em Prata GT metalizado com escudo histórico  Porsche e porta-chaves em pele Cognac 
com gravação “ Speedster”, saídas de ar em pele, tapetes individuais com pele embutida em Preto, palas para 
o Sol em pele, painel da consola central em pele em Preto

 Porsche   Exclusive   Manufaktur

● XWW

Sem Pacote de decoração Heritage Design 
Exterior: sem imagem do desporto automóvel da edição Heritage Design em Branco.  
Nota: a cobertura do sistema de lavagem dos faróis é pintada a Prata GT metalizado.  
Todos os outros elementos do Pacote Heritage Design permanecem inalterados 
 Porsche   Exclusive   Manufaktur

● XWV

Número de partida individual no Pacote Heritage Design
 Porsche   Exclusive   Manufaktur

● CHW

 Porsche  Exclusive  ManufakturJantes pintadas em Preto (acetinado) com contorno  
da jante pintado em Vermelho Índico

 Porsche  Exclusive  ManufakturJantes pintadas em Platinum (acetinado)

Jantes pintadas em Alumínio (acetinado)

Personalização | Equipamento opcional
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– indisponível  como número-I/opção disponível com acréscimo de custo ● de série  opcional, disponível sem acréscimo de custo

Bancos desportivos  Plus adaptativos

 Porsche  Exclusive  ManufakturFaróis em LED em Preto e  
 Porsche  Dynamic  Light  System (PDLS)

Faróis bi-xénon

Película protetora de projeção de pedras transparente

 Porsche  Exclusive  ManufakturMolduras inferiores dos retrovisores exteriores  
 SportDesign pintadas em Preto (brilhante)

 Porsche  Exclusive  ManufakturMoldura superior do retrovisor exterior  
 SportDesign em  Carbono

Designação 91
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Exterior.
Moldura superior do retrovisor exterior  SportDesign em  Carbono 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XJW

Molduras inferiores dos retrovisores exteriores  SportDesign pintadas em Preto (brilhante)
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XCS

Triângulo da janela em  Carbono
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CSX

Cobertura do sistema de lavagem dos faróis pintada
 Porsche  Exclusive  Manufaktur 
–  na cor da carroçaria
–  em cor contrastante da carroçaria

●

●
XUB
CGU

Puxador de porta pintado em Preto (brilhante) 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XJA

Saias laterais pintadas 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XAJ

Película protetora de projeção de pedras transparente ◼ 526

Designação 91
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Iluminação e visibilidade.
Óticas traseiras escurecidas ● De série

Faróis bi-xénon ● De série

Faróis em LED em Preto e  Porsche  Dynamic  Light  System (PDLS) 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XEY

Retrovisores interior e exteriores com sistema automático antiencandeamento e sensor de chuva integrado ● P13

Pacote de iluminação design ● 630

Climatização e vidros.
Climatizador automático de 2 zonas ◼ 573

Para-brisas com faixa cinzenta ◼ 567

Bancos e opções para os bancos.
Bacquets integrais ● De série

Bancos desportivos  Plus adaptativos (18 posições, elétricos) ◼ P07

Aquecimento dos bancos ● 342

Segurança.
Extintor de incêndios ● 509

 Porsche  Vehicle   Tracking  System  Plus (PVTS  Plus)¹⁾ ● 7I2

Sistemas de conforto e assistência.
Cruise Control ● 454

Câmara de marcha-atrás ● 7X9

HomeLink® (sistema de abertura do portão da garagem com programação livre) ● 608

Equipamento opcional | PersonalizaçãoPersonalização | Equipamento opcional
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– indisponível  como número-I/opção disponível com acréscimo de custo ● de série  opcional, disponível sem acréscimo de custo

 Porsche  Exclusive  ManufakturTapetes personalizados com pele embutida

 Porsche  Exclusive  ManufakturTampa do compartimento de arrumação em pele  
com escudo  Porsche

 Porsche  Exclusive  ManufakturSaídas de ar em pele

 Porsche  Exclusive  ManufakturChave do veículo pintada, com porta-chaves em pele

Aro do volante com marca das 12 horas em Vermelho

 Porsche  Exclusive  ManufakturPacote de interior pintado

Designação 91
1   S

pe
ed

st
er

N.º-I

Interior.
Tapetes ● 810

Pacote de fumadores ● 583

Rede de arrumação na zona dos pés do passageiro ◼ 581

Cintos de segurança com cores
 Porsche  Exclusive  Manufaktur
– Cinzento Prata
– Vermelho Índico
– Amarelo Racing
– Azul Miami

●

●

●

●

XSH
XSX
XHN
XHY

Pacote de interior pintado
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

◼ EKA/EKB

Saídas de ar pintadas 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CTR

Lamelas das saídas de ar pintadas
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CDN

Painel do comando do sistema de climatização pintado 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CHL

Chave do veículo pintada, com porta-chaves em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● DFS

Interior em pele.
Estofos em pele em Preto ● Código

Pespontos decorativos do interior em pele em Vermelho ● 749

Aro do volante com marca das 12 horas em Vermelho ● 886

Designação 91
1   S

pe
ed

st
er

N.º-I

Interior em pele.
Pacote de interior em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

◼ EKC/EKD

Pacote suplementar de interior para o tablier em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CZW

Pacote suplementar de interior para o painel da porta em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CXM

Pacote de interior com pespontos decorativos e bordados em pele em cor de contraste 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVX

Revestimento da coluna da direção em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XNS

Revestimento da coluna da direção em pele com pespontos decorativos em cor de contraste
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVA

Revestimento interior das soleiras das portas em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XTG

Revestimento interior das soleiras das portas em pele com pespontos decorativos em cor de contraste
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVB

Túnel central dianteiro em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XZM

Saídas de ar em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CTK

Tampa do compartimento de arrumação em pele com escudo  Porsche
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XPT

Equipamento opcional | PersonalizaçãoPersonalização | Equipamento opcional
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– indisponível  como número-I/opção disponível com acréscimo de custo ● de série  opcional, disponível sem acréscimo de custo

Cronómetro do Pacote Chrono

Sistema de som BOSE®  Surround

 Porsche   Communication    Management (PCM)

 
1) Para aceder à Internet, pode utilizar o  cartão  SIM integrado da  Porsche ou um  cartão  SIM próprio com serviço de dados. Para utilizar os hotspots WIFI através do  cartão  SIM integrado no 

veículo, pode adquirir um pacote de dados WIFI na  Porsche  Connect  Store. Para utilizar os hotspots WIFI através de um  cartão  SIM próprio, é necessário celebrar um contrato separado 
pago com uma operadora de serviços móveis à sua escolha.

2) Aceda a www.porsche.com/connect se desejar obter informações detalhadas sobre a gama de possibilidades do  Porsche  Connect. 
3) Apenas disponível em conjugação com o  Porsche  Communication   Management (PCM; n.º I I8L).

 Porsche  Exclusive  ManufakturPedais e apoio para os pés em Alumínio

 Porsche  Exclusive  ManufakturTapetes em  Carbono com pele embutida

 Porsche  Exclusive  ManufakturProteções das soleiras das portas em  Carbono, iluminadas

Designação 91
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Interior em pele.
Palas para o Sol em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XMP

Tapetes personalizados com pele embutida
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CFX

Costas dos bancos desportivos  Plus em pele
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XWK

Encostos dos bancos desportivos  Plus em pele com pespontos decorativos em cor de contraste
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XVC

Interior em  Carbono.
Pacote de interior em  Carbono ● De série

Proteções das soleiras das portas em  Carbono ● De série

Proteções das soleiras das portas em  Carbono, iluminadas
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● XXD

Proteções das soleiras das portas personalizadas em  Carbono, iluminadas
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CXE

Tapetes em  Carbono com pele embutida
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CHM

Tapetes personalizados em  Carbono com pele embutida
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● CHN

Interior em Alumínio.
Pedais e apoio para os pés em Alumínio
 Porsche  Exclusive  Manufaktur

● EFA

Designação 91
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Áudio e comunicação.
Sem sistema de áudio e comunicação ● De série

 Porsche  Communication   Management (PCM) com                   
– navegação online, comando por voz e pré-instalação para telemóvel
–  Módulo  Connect  Plus com Apple®  CarPlay, módulo de comunicação LTE com leitor de cartões SIM,  

compartimento para smartphone, acesso à Internet sem fios¹⁾,  Porsche  Car  Connect e diversos serviços  
 Porsche  Connect²⁾ 

– Sound   Package   Plus

◼ I8L

Sistema de som BOSE®  Surround³⁾ ● 9VL

Rádio digital³⁾ ● QV3

Pacote Chrono³⁾ ● QR5

Recolha na fábrica.
Recolha na fábrica em Zuffenhausen ● 900

Recolha na fábrica em Leipzig ● S9Y

Equipamento opcional | PersonalizaçãoPersonalização | Equipamento opcional
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Dados técnicos.

Motor
911   Speedster

Tipo de construção Motor Boxer atmosférico em Alumínio
N.º de cilindros 6
Cilindrada 3.996 cm³
Potência máxima (DIN) 
às rpm

375 kW (510 CV) 
8.400 rpm

Binário máximo 
às rpm

470 Nm 
6.250 rpm

Taxa de compressão 13,3 : 1

Transmissão de potência
Tração Traseira
Caixa manual desportiva GT 6  velocidades

Chassis
Eixo dianteiro Eixo independente tipo McPherson,  

parcialmente com rótulas
Eixo traseiro Independente, multibraço, parcialmente 

com rótulas, eixo traseiro direcional 
Direção Direção assistida eletromecânica com  

desmultiplicação variável
Sistema de travagem  Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB) 

com pinças de Alumínio de tipo monobloco 
com 6 êmbolos à frente, pinças de Alumínio 
de tipo monobloco com 4 êmbolos atrás, 
discos dos travões em compósito de Cerâ-
mica ventilados e perfurados, câmaras dos 
discos dos travões em Alumínio

Diâmetro dos discos dos travões 410 mm à frente e 390 mm atrás
Jantes FR: 9 J × 20 ET 55

TR: 12 J × 20 ET 47
Pneus FR: 245/35 ZR 20 

TR: 305/30 ZR 20

Prestações
911   Speedster

Velocidade máxima 310 km/h
Aceleração 0–100 km/h 4,0 s
Aceleração 0–160 km/h 8,0 s
Aceleração 0–200 km/h 12,2 s
Recuperação 100–200 km/h, 5.a velocidade 13,2 s

Peso em vazio
DIN 1.465 kg
Segundo diretiva CE¹⁾ 1.540 kg
Peso máximo admissível 1.793 kg

Dimensões/Valor cx

Comprimento 4.562 mm
Largura (com retrovisores exteriores) 1.852 mm (1.978 mm)
Altura 1.250 mm
Distância entre eixos 2.457 mm
Volume da bagageira (VDA) 125 l
Capacidade do depósito  
(volume de enchimento)

64 l (opcional 90 l)

Coeficiente de resistência aerodinâmica (cx) 0,35

Consumo e Emissões (WLTP)²⁾
911   Speedster 911   GT3  RS

Consumo em baixo (em l/100 km) 23,5–23,5 22,8–22,8
Consumo em médio (em l/100 km) 13,6–13,6 13,2–13,2
Consumo em alto (em l/100 km) 11,6–11,6 11,5–11,5
Consumo em extra-alto (em l/100 km) 11,7–11,7 12,2–12,2
Consumo em combinado (em l/100 km) 13,7–13,7 13,6–13,6
Emissões de CO₂ em baixo (em g/km) 535–535 517–517
Emissões de CO₂ em médio (em g/km) 309–309 299–299
Emissões de CO₂ em alto (em g/km) 264–264 260–260
Emissões de CO₂ em extra-alto (em g/km) 266–266 276–276
Emissões de CO₂ em combinado (em g/km) 310–310 308–308
Norma de Emissões        Euro 6d-TEMP-EVAP Euro 6d-TEMP-EVAP
Filtro de partículas sim (filtro de particulas de 

gasolina)           
sim (filtro de particulas de 
gasolina)           

 
1) Segundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veiculos e calculado com os equipamentos de serie. Os equipamentos opcionais aumentam esse valor. O valor indicado tem em consideracao 75 kg para o condutor.

 
2) Dados definidos em conformidade com o método de medição WLTP, exigido por lei. Desde o dia 1 de setembro de 2017, os veículos novos foram homologados de acordo com o procedimento WLTP (Worldwide Harmonized  Light  Vehicles Test Procedure ou Procedimento de Teste Glo-

bal Harmonizado para Veículos Ligeiros), um procedimento de teste que mede de modo mais realista o consumo de combustível e as emissões de CO₂. A partir de 1 de setembro de 2018, o WLTP substituiu o Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC) como método de medição na 
homologação dos novos veículos. Devido ao facto de as condições de teste serem mais realistas, o consumo de combustível e os valores das emissões de CO₂ obtidos de acordo com o procedimento de ensaio WLTP são, em muitos casos, superiores àqueles à altura obtidos segundo  
o procedimento NEDC. Poderá encontrar mais informação sobre as diferenças entre o WLTP e o NEDC em www.porsche.com/wltp. Desde o dia 1 de janeiro de 2019 é obrigatório a comunicação dos valores WLTP. Por favor note que as características adicionais e acessórios (equipa-
mentos, modelos de pneus, etc.) podem alterar de forma substancial os parâmetros principais de um veículo, como o peso, resistência ao rolamento e aerodinâmica e, em conjunto com as condições meteorológicas e as condições de trânsito, assim como o tipo de condução individual, 
podem afetar o consumo de combustível, o consumo de eletricidade, as emissões de CO₂ e os valores de performance de um veículo. Quando os valores WLTP são apresentados em intervalos, não fazem referência a um único veículo individual e não são parte da oferta. Estes valores 
são utilizados com o único objectivo de comparar diferentes tipos de veículos.

Tipo de pneu Dimensões Classe de eficiência de  
combustível/Atrito de rolamento

Classe de aderência  
em piso molhado

Ruído de rolamento externo*
Classe

Ruído de rolamento externo
(dB)

Pneus desportivos (S) 245/35 ZR 20 E E 70

Pneus desportivos (S) 305/30 ZR 20 E E 73

Por razões logísticas e de produção, não é possível efetuar a encomenda específica de um determinado modelo de pneu.
*  Ruído de rolamento reduzido  Ruído de rolamento médio  Ruído de rolamento elevado
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