
O novo 911 Turbo S
Imparável
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Cada geração tem os seus ídolos. Fenómenos excecionais 
que definem o rumo, estabelecem novos padrões. Para nós  
é, simultaneamente, uma honra e um estímulo que tais ído-
los provenham da família.

O primeiro 911  Turbo foi apresentado no Salão Automóvel de 
Paris em 1974. Numa época dominada pela crise petrolífera e 
pela contenção na indústria automóvel, a  Porsche demons-
trou acima de tudo: atitude. Com um dos primeiros desporti-

É bom quando a referência  
é a própria família.

Oito gerações 911  Turbo.

vos de série com turbocompressor. O mundo susteve a res-
piração. Exatamente como com cada 911  Turbo novo.  
Mantivemo-nos sempre fiéis à sua forma, tal como ao aile-
ron traseiro ou ao aileron fixo caraterísticos. Contudo, nunca 
conseguimos limitar o seu ímpeto indomável de avançar.  
E também nunca o quisemos. Assim, tornou-se cada vez  
mais potente, mais inteligente e mais orientado para o 
futuro.

46 anos intensos e sete gerações depois, também o mais 
recente 911  Turbo se encontra no lugar onde já todos os seus 
antecessores estiveram: no topo. Na Pole Position dos cora-
ções. 



1.ª geração
Série G

930 3.0
1975–1977

2.ª geração 
Série G

930 3.3
1977–1989

3.ª geração 
964

1991–1994

4.ª geração 
993

1995–1998

5.ª geração 
996

2000–2005

6.ª geração 
997

2006–2012

7.ª geração
991

2013–2019

8.ª geração
992

a partir de 2020

O 911  Turbo.
Há oito gerações à frente do seu tempo.



911  Turbo  S



911  Turbo  S Cabriolet
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911.  
Turbo.  
S.  
Cada um destes três conceitos, de forma isolada, já é sufi-
ciente para fazer bater mais depressa o coração dos entu-
siastas automobilísticos. E os três em conjunto permitem 
atingir os limites do exequível. É por essa razão que os nos-
sos engenheiros gostam de falar do 911  Turbo  S como o 
automóvel desportivo perfeito. O mais elevado nível de sen-
sações de condução. Um modelo para a eternidade – e, 
todavia,  também para todos os dias. Por tudo o que significa 
o nome  Porsche. Performance, caráter desportivo, estilo. E, 
além disso, pela ausência de compromisso com a qual abra-
çamos uma ideia. Com paixão – assim como com uma sim-
plicidade equilibrada. Com a seriedade necessária – e, ainda 
assim, com uma diversão infinita sobre o asfalto. 

Isso deve-se à nova geração de motores ainda mais dinâmica 
com 478 kW (650 CV) e um binário máximo de 800 Nm.  
E à nova transmissão  Porsche Doppelkupplung (PDK) de  
8  velocidades, que aplica a potência do motor de forma ainda 
mais eficaz na estrada.

É este o nosso caminho. Nunca pensar: não dá mais. Nunca 
desistir. E retirar sempre mais um pouco da amplitude de 
potência. Sem aceitar limites. Sem contenção. Imparável. 

Com tensão sem contenção.  
É melhor segurar-se.

A ideia do 911  Turbo  S. 
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Tornar a inconfundível linguagem das formas ainda mais 
excecional? Um grande desafio. Mas um desafio demasiado 
tentador para não o abraçar. Sem “ses”. Nem “mas”. Em  
contrapartida, com toda a paixão. Para garantir linhas muito 
claras à primeira vista. 

Apesar de gostarmos de estar na linha da frente – vamos 
observar a traseira em primeiro lugar. É aqui que bate o cora-
ção de todos os 911 desde 1963. E, desde 1974, também  
o coração de todos os 911  Turbo: o motor Boxer. A traseira  
foi concebida de forma igualmente poderosa – 20 mm mais 
larga em comparação com o modelo anterior. Os guarda- 
lamas musculados evidenciam, em especial, os genes des-
portivos. São também um elemento que distingue o 
911  Turbo desde o primeiro modelo. 

O grupo de óticas traseiras envolvente de uma só peça com 
o logótipo “ PORSCHE” une as óticas traseiras tridimensionais 
com tecnologia LED. Um remate poderoso: o novo sistema 
de escape de quatro saídas com as saídas de escape duplas 
pintadas em Preto com design 911  Turbo.

Quando queremos executar algo de forma  
imparável, isso vê-se à primeira vista.

Exterior. 
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A frente, com a sua linguagem das formas, cita a história da  
 Porsche – não obstante, percorre novos caminhos. Tornou-  
se mais larga: 45 mm. Em combinação com as vias mais lar-
gas, aumenta consideravelmente a estabilidade em condu-
ção. Os guarda-lamas são tradicionalmente mais elevados  
do que o capot dianteiro e acentuam o ADN típico do design 
da  Porsche. O capot dianteiro, com os elementos embuti-
dos caraterísticos e o remate reto para a frente no sentido  
da secção dianteira, é uma homenagem aos anteriores 
modelos 911. Igualmente inconfundível: os novos faróis com 
luzes diurnas de quatro pontos e os médios mais inclinados 
com tecnologia LED Matrix.

A secção dianteira ampla com airblades em Preto indica ao 
vento contrário o caminho a seguir. Para ser mais preciso: 
nas entradas de ar laterais e nas novas lamelas de ar de refri-
geração ativas que permitem uma alimentação de ar regu-
lada em função das necessidades e, desta forma, uma aero-
dinâmica e um arrefecimento otimizados. Além disso, a parte 
dianteira proporciona espaço para a câmara e os sensores 
dos sistemas de conforto e assistência integrados de forma 
discreta.

O spoiler dianteiro variável fica mais baixo depois de extraído 
em comparação com o modelo anterior, o que otimiza a 
aerodinâmica. 

Da traseira à dianteira, passando pelo perfil com a sua forma  
desportiva clássica: design intemporal que, em cada detalhe, 
indica o caminho a seguir.
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O oposto de uma bandeira ao sabor do vento: o 911  Turbo  S 
Cabriolet. Combina a silhueta clássica de um 911  Turbo com 
a possibilidade de ouvir sem filtros o som inconfundível do 
motor turbo com a capota aberta.

A capota de lona totalmente automática do 911  Turbo  S 
Cabriolet possui um óculo traseiro fixo em vidro e três ele-
mentos estruturais em magnésio integrados que tornam  
a capota muito estável e extremamente leve. Abre e fecha 
em cerca de 12  segundos, mesmo em andamento até  
uma velocidade de 50 km/h. E, se o desejar, por comando  
à distância. 

O interior da capota é forrado com um tecido insonorizante  
e resistente ao calor. Consequências percetíveis: tempera-
turas interiores estáveis e uma redução eficaz dos ruídos  
aerodinâmicos. Se o desejar.

Um defletor de vento elétrico assegura viagens sem capota 
com um mínimo de correntes de ar. Também aqui com um 
nível reduzido de ruídos aerodinâmicos. Basta premir um 
botão para o ativar ou desativar em apenas dois segundos.
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Tipicamente  Porsche, tipicamente 911  Turbo  S: a conjugação 
de elementos de design clássicos com tecnologia de van-
guarda. Isso torna-se logo claro no painel de instrumentos 
com conta-rotações analógico e dois ecrãs de alta resolução 
que apresentam, em instrumentos virtuais, todas as informa-
ções essenciais sobre o veículo . Mesmo ao lado: o ecrã  
tátil de 10,9˝ de alta resolução do  Porsche  Communication  
  Management (PCM) com navegação online. Precisão analó-
gica ao encontro da integração digital. 

Apenas o que surge de uma profunda  
convicção consegue espoletar grandes emoções.

Interior. 

Novo e, simultaneamente, uma reminiscência das anterio-
res gerações do 911: o destaque horizontal do habitáculo.  
O conceito com a consola central com inclinação para a 
frente não integrada no painel de instrumentos permite  
sempre um acesso otimizado às funções mais importantes. 
O número de elementos de comando foi reduzido conside-
ravelmente como parte da lógica de utilização  Porsche 
Advanced Cockpit e tudo está organizado para se encon-
trar ao alcance direto do condutor. A ergonomia de um 
 automóvel desportivo que também marca o novo volante 
desportivo GT com multifunções e patilhas de comando.
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Os automóveis desportivos são construídos por convicção.  
O que significa atribuir uma elevada importância a cada 
detalhe. Onde quer que se olhe ou toque, tudo tem o seu 
lugar, tudo tem uma qualidade superior. Um sinal de pura 
elegância é a pele bicolor com pespontos em cor de con-
traste. As partes centrais dos bancos e os painéis das por-
tas acolchoados inspiram-se na história do 911: já nos pri-
meiros modelos 911  Turbo, o interior era produzido nesta 
forma elaborada. Acrescem os elementos decorativos em 
 Carbono naturalmente mate. O que é novamente a prova de 
que máxima performance se pode expressar também de 
forma tátil.
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Para os nossos engenheiros, cada meta é apenas uma esta-
ção intermédia. Para seguir em frente. Na eterna busca por 
obter ainda mais. Pelo que chegamos à enorme potência do 
911  Turbo  S. Uma performance que se reflete em todos os 
pormenores. 

Assim, são utilizados turbocompressores de maiores dimen-
sões e, pela primeira vez, injetores Piezo. Os coletores de 
escape inspirados no 911 GT2 RS melhoram a capacidade de 
resposta e a eficiência através de condições de fluxo ideais.  
O intercooler ou a admissão de ar do motor foram repensados 
desde o início. Até agora, o ar de refrigeração do intercooler 
era alimentado através das entradas de ar laterais nos guar-

Bandeira axadrezada? Chegar ao fim? Todas as possibilidades esgotadas?  
Nem pensar.

Performance.

da-lamas traseiros e o ar do motor através da grelha do capot 
traseiro. Este princípio for alterado no novo 911  Turbo  S. Tal 
permite um intercooler mais eficiente – e, desta forma, mais 
potência.

O resultado: extremamente desportivo. O motor Boxer 
 biturbo VTG de 6 cilindros e 3,8 litros gera 478 kW  
(650 CV). Deslumbrante: acelera dos 0 aos 100 km/h com  
Launch  Control em apenas 2,7  segundos. Excecional é  
também a aceleração dos 0 aos 200 km/h: 8,9  segundos.  
A velocidade máxima: 330 km/h. Valores de potência sur-
preendentes – e, no final, é apenas uma estação intermédia. 
Já sabe como são os nossos engenheiros.

 
Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 55.



1

3

2

A transmissão  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8 velocida-
des foi completamente redesenhada, permitindo passagens 
em milésimos de segundo – sem interrupção da transmissão 
de potência. Quando comparada com a geração anterior, a 
transmissão oferece um máximo equilíbrio entre conforto, 
performance e eficiência.

O sistema de tração integral ativa  Porsche  Traction Manage-
ment (PTM) distribui de forma ideal a potência entre o eixo 
traseiro de tração permanente e o eixo dianteiro. O sistema 
foi ainda mais desenvolvido. A robustez e o controlo foram 
otimizados. Resultado: maior precisão e resistência. Em con-
junto com o  Porsche  Torque  Vectoring  Plus (PTV  Plus) com 
bloqueio do diferencial traseiro, assegura a distribuição de 
força mais adequada em cada uma das rodas em qualquer 
situação de condução. 

Com novos amortecedores e nova regulação da suspensão,  
o  Porsche Active Suspension   Management (PASM) propor-
ciona uma adaptação mais rápida às condições da estrada. 
Para um caráter desportivo impressionante e um elevado 
conforto para o dia-a-dia.

Pela primeira vez no 911  Turbo  S: o sistema de escape des-
portivo a título opcional com dois frisos das saídas de escape 
ovais em Preto ou Prata. 

 
1 Frisos das saídas de escape do 911  Turbo  S
2 Sistema de escape desportivo com frisos das saídas de escape em Preto
3 Sistema de escape desportivo com frisos das saídas de escape em Prata

 
Para os valores do consumo de combustível e emissões de CO₂, consulte a página 55.
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Duro por fora, duro por dentro. Ser imparável não é uma pro-
messa vã. A base para a cumprir em qualquer percurso: um 
chassis que não vacila. E que, ainda assim, assegura que a sua 
viagem possa ser totalmente relaxada. Tal como o desejar.

O  Porsche Active Suspension   Management (PASM) aperfei-
çoado ajusta de forma ativa e contínua a força de amorte 
cimentoem cada roda, de acordo com o estado do piso e o 
estilo de condução. O resultado: menos movimentos da car-
roçariae, consecutivamente, conforto acrescido com uma 

Por vezes, é preciso ceder.  
E, por vezes, não.

Chassis. 

maior dinâmica. Disponível pela primeira vez, a título opcio-
nal, no 911  Turbo  S: o chassis desportivo PASM com rebaixa-
mento de 10 mm, permitindo ao novo 911  Turbo  S circularde 
forma mais neutra e equilibrada.

Os sistemas de regulação automáticos  Porsche  Stability Mana-
gement (PSM) e  Porsche  Torque  Vectoring  Plus (PTV  Plus) pro-
porcionam uma estabilidade de condução, tração e segurança 
elevadas e, simultaneamente, uma agilidade excecional. E um 
enorme prazer de condução nas curvas.
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Sem compromissos – é algo que levamos a sério. Especial-
mente no que diz respeito ao lado sério do prazer de condu-
ção: a sua segurança. Pois precisamente por adorarmos a 
aceleração, também queremos velocidade máxima no que 
toca à desaceleração. 

O  Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB), com provas 
dadas na competição automóvel, possui discos dos tra-
vões em cerâmica especialmente leves com um diâmetro  
de 420 mm à frente e 390 mm atrás. Juntamente com  
as  pinças com 10 êmbolos no eixo dianteiro e as pinças  
com 4 êmbolos no eixo traseiro, asseguram uma eficácia de 
 travagem extremamente elevada. Típicas são as pinças em 
Amarelo. A título opcional, estão disponíveis também em 
Preto. Igualmente típica: a sua performance extraordinária – 
quando se trata de ficar rapidamente muito lento.

O novo 911  Turbo  S vem equipado com jantes 911  Turbo  S de 
20˝/21˝ forjadas em liga leve. As jantes têm acabamento 
bicolor (Preto) e aperto central com provas dadas na compe-
tição automóvel. 

Incondicional?  
Sem compromissos?  
Certamente.

Travões e jantes. 
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Quem deu provas em circuito fechado, aspira também na 
estrada à máxima performance desportiva. Trata-se sempre 
de melhores tempos – e dos melhores momentos. Uma 
expressão visível da nossa história na competição automóvel 
é o Pacote  Sport Chrono com seletor de modos. Para uma 
afinação ainda mais desportiva do chassis, do motor e da 
transmissão.

O seletor de modos com botão SPORT Response no volante 
permite-lhe selecionar cinco modos de condução: modo 
“ Normal”, “SPORT”, “SPORT PLUS” e “Individual”. A novidade  
é o modo WET¹⁾ que apoia o condutor nas viagens em piso 
molhado. Com a função “SPORT Response”, o motor e a caixa 
de velo cidades são preparados, premindo um botão, para  
um rápido desenvolvimento de potência. O resultado: máxima 
capacidade de resposta e aceleração durante cerca de  
20  segundos.

Para o seu melhor tempo.  
E os seus melhores momentos.

Pacote  Sport Chrono. 

Além disso, o Pacote  Sport Chrono inclui a nova aplicação 
 Porsche  Track  Precision, que lhe permite medir e gerir os 
tempos por volta e os dados do trajeto. Para uma ideia 
muito precisa do seu novo melhor tempo pessoal. A inter-
face de utilizador da aplicação foi profundamente moder-
nizada. Assim, tornou-se mais intuitiva e fácil de utilizar 
 através do seu smartphone.²⁾

 
1) O programa de condução “WET” não pode substituir um estilo de condução adequado e 

adaptado às condições meteorológicas e da estrada podendo, quando muito, auxiliar o 
condutor.

2) A utilização da aplicação é permitida apenas em recintos vedados. A utilização deste 
produto (especialmente o registo de vídeo) pode ser proibida por lei em determinados 
mercados ou eventos. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que a utilização é  
permitida pela legislação local.
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1Não se pode evitar o vento. Mas é possível encaminhá-lo. 
Pelo menos, quando equipado com uma aerodinâmica ativa. 
Através do sistema de aerodinâmica aperfeiçoado quando 
comparado com a geração anterior, os modelos 911  Turbo  S 
podem ser livremente ajustados em qualquer situação de 
condução. O  Porsche Active Aerodynamics (PAA) assegura 
uma performance de condução ideal e vantagens no con-
sumo de combustível e nas emissões de CO₂.

Essenciais: as novas lamelas de ar de refrigeração ativas  
nas entradas de ar dianteiras. As lamelas foram concebidas 
para a redução do consumo no dia-a-dia e o aumento da 
potência na condução desportiva, fechando-se automati-
camente durante a condução para reduzir a resistência 
 aerodinâmica. Caso necessário, abrem-se para otimizar a 
refrigeração do motor. 

Acrescem o spoiler dianteiro variável, composto por um elas-
tómero flexível com acionamento pneumático, e o aileron  
traseiro. Ambos são extraídos ou recolhidos de forma sincro-
nizada em diversas posições.

Não é certamente o vento  
que lhe vai indicar o caminho.

 Porsche Active Aerodynamics (PAA). 

Em combinação com os programas de condução, estão dispo-
níveis as seguintes funções aerodinâmicas: no modo Normal, a 
eficiência, a estabilidade de condução e a versatilidade no dia-
-a-dia são fundamentais. No modo SPORT, o destaque vai para 
a dinâmica de condução com equilíbrio desportivo. No modo 
SPORT PLUS, o veículo pode desenvolver todo o seu poten-
cial, por exemplo, num circuito de competição. A novidade é  
o modo WET: caso seja ativado o modo WET, o equilíbrio aero-
dinâmico é deslocado para o eixo traseiro. O resultado é uma 
estabilidade na traseira e consequentemente uma estabilidade 
de condução mais elevadas. Para uma segurança acrescida em 
piso molhado.¹⁾

Igualmente nova: a função Airbrake. Em caso de uma tra-
vagem a fundo a velocidades elevadas, esta função tem  
uma influência positiva na distância de travagem – depen-
dendo do programa de condução selecionado – através  
do spoiler dianteiro e do aileron traseiro automaticamente 
extraíveis (adicionalmente).

 
1 Lamelas de ar de refrigeração fechadas
2 Lamelas de ar de refrigeração abertas, spoiler dianteiro extraído
3 Aileron traseiro na posição de performance

 
Modo SPORT PLUS com lábio do spoiler dianteiro e aileron traseiro extraídos

 
1) O programa de condução “WET” não pode substituir um estilo de condução  

adequado e adaptado às condições meteorológicas e da estrada podendo, quando muito, auxiliar o condutor.
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Ser visto é uma das facetas. Mas ainda mais importante: 
nunca perder de vista tudo o que é decisivo. Sobretudo 
 graças aos faróis em LED Matrix com assistente de máximos 
e  Porsche  Dynamic  Light  System  Plus ( PDLS   Plus). Os faróis 
Matrix desativam seletivamente determinados segmentos  
do feixe luminoso permanente dos máximos. 84 LED acio-
nados individualmente adaptam os faróis à situação, desati-
vando-os ou reduzindo a intensidade. Os condutores que 
 circulam à sua frente ou na retaguarda não são encandea-
dos,  apesar de a área circundante permanecer totalmente 
iluminada.

Para otimizar a visibilidade, não só é seletivamente reduzido o 
encandeamento dos veículos que circulam em sentido contrá-
rio, como também é iluminada a área escura do lado direito, 
de modo a guiar melhor o olhar do condutor. A diminuição par-
cial da iluminação de sinais de trânsito com  reflexos muito 
fortes evita o encandeamento do condutor. 

As óticas traseiras tridimensionais com tecnologia LED são 
unidas pelo novo grupo de óticas traseiras envolventes.

Bela aparência.  
Simplesmente levado à letra.

Sistemas de iluminação. 
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Por que razão uma viagem no 911  Turbo  S é tão gratificante? 
Porque não tem de se concentrar em mais nada a não ser em 
si próprio. Para isso, existem diversos sistemas de assistên-
cia à disposição. Como o assistente de alertas e de trava-
gem. Ou o Cruise Control Adaptativo: regula a distância em 
relação aos veículos da frente, em função da velocidade do 
seu 911  Turbo  S. Acresce o novo programa de condução 
modo WET¹⁾. Um sistema inovador que o apoia na condução 
em piso molhado. O ParkAssist com câmara de marcha-atrás 
pode ser alargado à opção  Surround View que complementa 
a câmara de marcha-atrás com três câmaras adicionais de 
alta resolução.

É bom quando temos tempo para nós próprios.  
Ainda melhor se, mesmo assim, não formos deixados sozinhos.

Sistemas de assistência. 

O  Porsche InnoDrive²⁾, com uma afinação típica de um auto-
móvel desportivo, oferece uma regulação otimizada da veloci-
dade, com base em dados de navegação e em sensores de 
radar e de vídeo. O resultado: mais conforto, maior eficiência e 
sensação de condução típica da  Porsche. A velocidade de cir-
culação é adaptada por antecipação aos limites de velocidade 
e à tipologia das estradas (inclinações, curvas), sendo que a 
aceleração, a desaceleração e a engrenagem de velocidades 
(inclusive “Velejar”) são controladas pelo  Porsche InnoDrive.  
A previsão do sistema até 3 quilómetros e a otimização em 
tempo real da estratégia de condução permitem uma condu-
ção harmoniosa com baixo consumo de combustível.

 
1) O programa de condução “WET” não pode substituir um estilo de condução  

adequado e adaptado às condições meteorológicas e da estrada podendo, quando 
muito, auxiliar o condutor.

2) O  Porsche InnoDrive apoia o condutor dentro dos limites do sistema. O condutor deve 
controlar sempre a condução e intervir em caso de dúvida. Pode desativar o sistema, 
acionando o pedal do travão ou do acelerador sempre que desejar.  
Apenas disponível a partir de 07/2020.
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O caráter vincadamente desportivo e o conforto elevado 
excluem-se mutuamente? Não no novo 911  Turbo  S: dificil-
mente existirá outro sítio onde possa desfrutar da dinâ-
mica de forma tão intensa.

Os novos bancos desportivos  Plus adaptativos com regulação 
elétrica em 18 vias são revestidos a pele lisa e garantem um 
apoio otimizado com os seus materiais de enchimento rígidos 
desportivos. Típico de um Turbo: os encostos de cabeça com 
logótipo “turbo S”. As partes centrais dos bancos, bem como 
os painéis das portas acolchoados são uma reminiscência dos 
primeiros modelos 911.

A opcional função de ionização é nova. Esta melhora a quali-
dade do ar em circulação. O ionizador reduz a quantidade  
de germes e de outros poluentes no ar e promove a melhoria 
da qualidade do ar no habitáculo, o que aumenta considera-
velmente o bem-estar.

O  Porsche  Communication   Management (PCM) é a sua uni-
dade de comando central para áudio, navegação e comuni-
cação, bem como inúmeros sistemas de assistência. As prin-
cipais funções do veículo são controladas através de um ecrã 
tátil de 10,9˝ de alta resolução. 

O sistema de som BOSE®  Surround com 12 altifalantes e canais 
de amplificador, incluindo um robusto subwoofer patenteado 
com 100  watts, assegura uma qualidade de som ideal. Potên-
cia total: 570  watts. Uma performance sonora ao mais alto 
nível é possível com o sistema de som High-End  Surround da 
 Burmester® opcional.

Recostar-se confortavelmente?  
Mas apenas para seguir em frente.

Conforto. 
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Todos os dias servem para obter dele o melhor. A  Porsche 
 Connect irá ajudá-lo deste modo. Isto coloca-o na posi-
ção ideal de partida para qualquer viagem de automóvel –  
e qualquer um dos seus destinos.

Os novos e úteis serviços e a aplicação  Porsche  Connect 
para smartphone permitem-lhe sincronizar os destinos de 
navegação e o calendário com o seu  Porsche, planear via-
gens com informações de trânsito em tempo real e utilizar 
serviços de música. Navegação, informações e entreteni-
mento em tempo real pelo seu  Porsche. O Pacote Nave-
gação & Infoentretenimento ajuda-o a chegar ao seu des-
tino de forma ainda mais rápida graças ao cálculo de rotas 
com dados atuais dos mapas online. O comando por voz 
permi te-lhe consultar confortavelmente informações, tais 
como o tempo no destino, e ouvir em voz alta as notícias 
atuais sobre a economia, política e desporto.

Mesmo quem segue o seu próprio caminho,  
deve ter uma excelente ligação em rede.

 Porsche   Connect. 





A nossa ampla experiência remonta bem atrás no tempo. 
Porque desde o início que a  Porsche se dedica à realiza-
ção dos desejos dos seus clientes. Até 1986, chamáva - 
mos-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 reali-
dade. Diretamente da fábrica. 

Isto só é possível com originalidade, entusiasmo e amor ao 
detalhe. E começa, desde logo, pelo aconselhamento perso-
nalizado. 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.

 Porsche  Exclusive  Manufaktur. 

Como vamos satisfazer estes desejos? Com calma e cuidado 
– em fabrico manual de precisão e com materiais de elevada 
qualidade como, por exemplo, pele, carbono, madeira nobre  
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 individual. 

Colocamos ao seu dispor uma ampla gama de possibilida-
des 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 pelos exemplos que apresentamos nas 
páginas seguintes e aceda a www.porsche.com/ 
exclusive-manufaktur para saber tudo sobre a configura-
ção destes automóveis extraordinários.



1

2

4 5

3

1 Jantes 911  Turbo  S  Exclusive Design de 20˝/21˝ pintadas 
em Preto (brilhante), óticas traseiras  Exclusive Design, 
revestimento das soleiras das portas pintado na cor da 
carroçaria, vidros Privacy, entradas de ar nas secções 
laterais traseiras pintadas na cor da carroçaria 

2 Pacote de interior pintado, Pacote suplementar de inte-
rior para o tablier e o painel da porta em pele, palas para 
o Sol em pele, escudo  Porsche nos encostos de cabeça, 
cintos de segurança em Vermelho Índico

3 Faróis em LED Matrix em Preto com  Porsche  Dynamic 
 Light  System  Plus ( PDLS   Plus)

4 Base dos retrovisores pintada em Preto (brilhante),  
frisos dos vidros laterais pintados em Preto (brilhante)

5 Mostrador do cronómetro  Sport Chrono em Vermelho 
Índico

Um exemplo de configuração da  
 Porsche  Exclusive  Manufaktur. 

Existe apenas um caminho  
para se ser inconfundível: o seu próprio.
O novo 911  Turbo  S em Vermelho Índico.



1

3

2

4 5

1 Interior em pele  Exclusive  Manufaktur¹⁾, mostrador do 
cronómetro  Sport Chrono e conta-rotações em Branco, 
proteções das soleiras das portas em alumínio escovado 
em Prata Escuro, iluminadas

2 Logótipo “ Porsche” em Preto (brilhante), designação do 
modelo e aplicações nas lamelas na porta da bagageira 
pintadas na cor da carroçaria

3 Jantes 911  Turbo  S  Exclusive Design de 20˝/21˝, óticas 
traseiras  Exclusive Design, revestimento das soleiras  
das portas pintado na cor da carroçaria

4 Cintos de segurança em Crayon, escudo  Porsche nos  
encostos de cabeça

5 Faróis em LED Matrix em Preto com  Porsche  Dynamic 
 Light  System  Plus ( PDLS   Plus), retrovisores exteriores  
e entradas de ar nas secções laterais traseiras pintadas 
na cor da carroçaria

Um exemplo de configuração da  
 Porsche  Exclusive  Manufaktur.

Tornar algo extraordinário ainda  
mais extraordinário? Imparável.

O novo 911  Turbo  S Cabriolet em Crayon. 
1) Pacote suplementar de interior para tablier e o painel da porta em pele,  

revestimento da coluna da direção em pele, escudo  Porsche nos  
encostos de cabeça, logótipo “ Porsche  Exclusive  Manufaktur” na tampa  
do compartimento de arrumação.
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911  Turbo  S 911  Turbo  S Cabriolet

Motor

Tipo de construção B6, motor Boxer biturbo VTG B6, motor Boxer biturbo VTG

N.º de cilindros 6 6

Cilindrada 3.745 cm³ 3.745 cm³

Potência (DIN)  
às rpm

478 kW (650 CV)
6.750 rpm

478 kW (650 CV)
6.750 rpm

Binário máx.  
às rpm

800 Nm  
2.500–4.000 rpm

800 Nm  
2.500–4.000 rpm

Transmissão de potência

Tração Integral Integral

Transmissão Transmissão  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8  velocidades Transmissão  Porsche Doppelkupplung (PDK) de 8  velocidades

Chassis

Eixo dianteiro Eixo independente tipo McPherson Eixo independente tipo McPherson

Eixo traseiro Eixo traseiro com sistema multibraços, eixo traseiro direcional Eixo traseiro com sistema multibraços, eixo traseiro direcional

Direção Direção de pinhão e cremalheira Direção de pinhão e cremalheira

Sistema de travagem Sistema de travagem em cerâmica (PCCB) com pinças de 
alumínio de tipo monobloco com 10/4 êmbolos à frente/atrás

Sistema de travagem em cerâmica (PCCB) com pinças de 
alumínio de tipo monobloco com 10/4 êmbolos à frente/atrás

Jantes FR: 9 J × 20 ET 41 
TR: 11,5 J × 21 ET 67

FR: 9 J × 20 ET 41 
TR: 11,5 J × 21 ET 67

Pneus FR: 255/35 ZR 20
TR: 315/30 ZR 21

FR: 255/35 ZR 20
TR: 315/30 ZR 21

Peso em vazio

DIN 1.640 kg 1.710 kg

Segundo diretiva CE¹⁾ 1.715 kg 1.785 kg

Peso máximo admissível 2.020 kg 2.080 kg

Prestações

Velocidade máxima 330 km/h 330 km/h

Aceleração 0–100 km/h com Launch Control 2,7 s 2,8 s

Aceleração 0–200 km/h com Launch Control 8,9 s 9,3 s

Dados técnicos.

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

para Veículos Ligeiros), um procedimento de teste que mede de modo mais realista o consumo de combustível/eletricidade e as emissões de CO₂. A partir de 1 de setembro de 2018, o WLTP irá substituir o Novo Ciclo Europeu de Condução (NEDC). Devido ao facto de as condições de 
teste serem mais realistas, o consumo de combustível/eletricidade e os valores das emissões de CO₂ obtidos de acordo com o WLTP serão, em muitos casos, superiores àqueles que são obtidos de acordo com o NEDC. Isto poderá corresponder a alterações no cálculo e valores de tribu-
tação dos veículos a partir de 1 de setembro de 2018. Poderá encontrar mais informação sobre as diferenças entre o WLTP e o NEDC em www.porsche.com/wltp. Atualmente, continuamos a ser obrigados a fornecer os valores de NEDC, independentemente do teste utilizado. A comuni-
cação adicional dos valores WLTP é voluntária até ao seu uso obrigatório. No que respeita aos veículos novos que são homologados de acordo com o WLTP, os valores NEDC serão derivados dos valores WLTP durante o período de transição. Visto que os valores NEDC são comunicados 
em intervalos, estes não se relacionam com um veículo único individual e não constituem parte da oferta. Estes são utilizados apenas como forma de comparação entre diferentes tipos de veículos. As caraterísticas adicionais e acessórios (equipamentos, modelos de pneus, etc.) podem 
mudar os parâmetros principais, 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/eletricidade, as emissões de CO₂ e 
os valores de performance de um veículo.

 
1) Segundo a Norma Europeia, o peso em vazio dos veículos é calculado com os equipamentos de série. Os equipamentos opcionais aumentam esse valor. O valor indicado tem em consideração 75 kg para o condutor.

911  Turbo  S 911  Turbo  S Cabriolet

Consumo¹⁾/ Emissões¹⁾

Consumo em baixo (em l/100 km) 21,1–20,7 21,2–20,9

Consumo em médio (em l/100 km) 12,2–11,9 12,5–12,1

Consumo em alto (em l/100 km) 10,5–10,2 10,8–10,4

Consumo em extra-alto (em l/100 km) 10,5–10,3 10,7–10,4

Consumo em combinado (em l/100 km) 12,3–12,0 12,5–12,1

Emissões de CO₂ em baixo (em g/km) 479–470 482–474

Emissões de CO₂ em médio (em g/km) 277–269 284–274

Emissões de CO₂ em alto (em g/km) 238–230 245–235

Emissões de CO₂ em extra-alto (em g/km) 238–233 241–235

Emissões de CO₂ em combinado (em g/km) 278–271 284–275

Norma de Emissões Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Filtro de partículas  sim sim
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911  Turbo  S 911  Turbo  S Cabriolet

Dimensões/Valor cx

Comprimento 4.535 mm 4.535 mm

Largura (com retrovisores exteriores) 1.900 mm (2.024 mm) 1.900 mm (2.024 mm)

Altura 1.303 mm 1.301 mm

Distância entre eixos 2.450 mm 2.450 mm

Volume da bagageira (à frente) 128 l 128 l

Capacidade do depósito 67 l 67 l

Coeficiente de resistência aerodinâmica (cx) 0,33 0,33

Dados técnicos.

Tipo de pneu Tamanho Classe de eficiência energética/ 
Atrito de rolamento

Classe de aderência em piso 
molhado

Ruído de rolamento externo*
Classe

Ruído de rolamento externo
(dB)

Pneus de verão 255/35 ZR 20 E B–A 72

315/30 ZR 21 E B–A 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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