
Propulsão
Inovador, sustentável e incondicionalmente desportivo –  
o caminho da Porsche para o futuro

N.º 3 | 2018 
Revista PorscheSELECT



32

Moldar o futuro do automóvel desportivo – há 70 anos que é esse o  
objetivo da Porsche. Atualmente, juntamente com as tecnologias de  
acionamento inovadoras, estão a tornar-se cada vez mais importantes 
tópicos como a sustentabilidade, a digitalização e a conectividade.  
Nesta edição da SELECT, gostaríamos de mostrar-lhe como é concebida, 
desenvolvida e testada a mobilidade do amanhã na Porsche e quais as 
visões da Porsche que já são realidade hoje.

A série exclusiva de fotografias apresenta as nossas coleções novas em 
cenários de cortar a respiração de um dos países mais avançado da 
Europa, a Noruega. Passeamos entre as forças da natureza escandinava 
com o Porsche Cayenne Turbo e os novos têxteis numa das rotas  
paisagísticas mais impressionantes do mundo e admirámos o desempenho 
magistral da engenharia norueguesa. Fora da estrada, exploramos a beleza 
da região selvagem norueguesa com a Porsche Bike, onde nós próprios 
fornecemos a potência necessária. Continuamos no tema sustentabilidade, 
com a contribuição da Porsche Leipzig, onde a proteção ambiental,  
climática e de espécies fazem parte da vida quotidiana desde há muitos 
anos. Junte-se a nós no nosso caminho na direção do amanhã e desfrute 
de perspetivas surpreendentes no universo da Porsche. Desejamos-lhe 
muita diversão e uma viagem emocionante.

A sua equipa SELECT

A caminho do futuro

Editorial
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Até agora, o silenciador traseiro do Porsche 911 GT3 ainda não tinha sido apresentado desta forma. Um corpo 
preto mate e cintilante, superfícies perfeitas com detalhes em preto brilhante. A 911 Soundbar exclusiva 
encontra-se agora disponível numa edição Black Edition limitada, que realça de forma elegante o caráter 
escultural do sistema de som high-end. Pode descobrir mais sobre o acabamento elaborado das peças originais 
do veículo e todos os dados técnicos dos destaques do novo design a partir da página 18.

Surpresas intensas para olhos e ouvidos



Obras de arte no asfalto
Entre rotas paisagísticas impressionantes  
e obras-primas de construção em estradas

O vento cheira a mar e sempre um pouco a aventura. Quem estiver pela primeira 

vez a viajar de automóvel pela Noruega ficará inevitavelmente impressionado. Pela 

beleza selvagem da natureza, bem como pelas competências dos engenheiros de 

construção de estradas, que tornam o país tão atraente para os fãs de automóveis 

desportivos. As 18 rotas turísticas mais importantes da Noruega estendem-se  

por 1.850 quilómetros, desde as montanhas a sul e a costa do Atlântico no norte. 

Avançam em serpentinas íngremes sobre cadeias montanhosas, serpenteiam  

ao longo da costa acidentada e, em alguns locais, até passam sobre o mar. No 

Porsche Cayenne Turbo, tornam-se uma experiência muito especial de cortar  

a respiração, devido à combinação de percursos intermináveis, natureza selvagem  

e arquitetura moderna.

Consumo de combustível do Cayenne Turbo [em l/100 km]:  
urbano 16,4–16,2 · extraurbano 9,5–9,3 · combinado 11,9–11,7; Emissões de CO₂: combinadas 272–267 g/km
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provincial 64. A “Atlanterhavsveien”, como a estrada é designada em  
norueguês, estabelece uma ligação entre as cidades de Molde e Kristiansund 
numa rota quase direta, cruzando consistentemente através das fronteiras 
costeiras. Graças à sua excelente engenharia, o asfalto expande-se sobre o 
mar em muitos locais e fica suspenso em inúmeras pontes, por vezes até 23 
metros acima das forças da natureza. Ao conduzir o Cayenne Turbo, fica claro: 
aqui o percurso é o objetivo – e a estrada a arte.

A Estrada do Atlântico é especialmente popular entre os fãs de automóveis 
antigos, que apreciam a vista do mar na estrada sinuosa. No entanto, é bom 
poder contar com o desempenho do Cayenne Turbo para a etapa seguinte.

passagem de Stigrøra. Em alguns locais, a faixa de rodagem é cortada direta-
mente na rocha, noutros, fica emparedada entre rochas naturais. A meio do 
percurso até ao topo do desfiladeiro, uma ponte de pedra natural conduz até à 
poderosa cascata de Stigfossen, que cai 320 metros nas profundezas. A cons-
trução da estrada que permitiu aos visitantes participar do espetáculo da pai-
sagem selvagem demorou oito anos, de 1928 até 1936. Hoje em dia, inúmeros 
turistas utilizam a rota, na qual circulam anualmente mais de 100.000 veículos. 
Muitos destes turistas fazem uma pausa no Café Trollstigen – uma atração 
muito especial, onde a nova coleção também foi fotografada [a partir da 
página 10]. O edifício principal do edifício usado como centro de visitantes é 
constituído por dois elementos aparentemente interligados. À volta da cons-

O Cayenne Turbo deixa a estrutura fascinante para trás e avança curva após 
curva a caminho de Geiranger, onde o mar se estende cem quilómetros até  
ao interior do país. O fiorde de Geiranger é Património Mundial da UNESCO.  
O orgulho escandinavo encontra-se emoldurado por rochas, florestas sem 
limites, picos cobertos de neve e estradas, as quais foram obtidas pelas  
pessoas à força da natureza. Um terreno ideal para todos aqueles que procurem 
desafios e pretendam usar a Porsche Bike no fiorde dos fiordes da Noruega 
[consulte a página 36].

Estrada no mar

A arquitetura norueguesa é conhecida pela sua relação especial com a nature-
za. Tanto a utilização inovadora de materiais naturais como a integração hábil 
do ambiente natural no conceito arquitetónico contribuíram para o reconheci-
mento internacional aos noruegueses. Assim, a arquitetura norueguesa é inte-
ressante não apenas para os amantes declarados de arquitetura. Também 
para os fãs de automóveis desportivos, proporciona sempre entusiasmo. Por 
exemplo, com a obra de arte, através da qual os escandinavos aproximaram 
entre 1983 e 1989 a sua arte da perfeição: a Estrada do Atlântico, uma secção 
de 8.200 metros de comprimento e extremamente deslumbrante da estrada 

A natureza ao encontro da arquitetura

A rota continua para sul até à rota panorâmica mais viajada da Noruega, a 
“Trollstigen” [norueguês para “Escada de troll”]. Com 405 metros de altitude  
e 11 curvas fechadas, o Cayenne Turbo supera o vale de Isterdalen até à  

trução em vidro e betão, percursos e escadas conduzem a diferentes miradou-
ros. A mais impressionante delas é uma plataforma que foi espetacularmente 
integrada na paisagem, permitindo que os visitantes possam espreitar para 
200 metros na vertical, para as profundezas.

Arte na estrada em norueguês
Com o Porsche Cayenne Turbo pelo país dos fiordes e dos trolls

Na Noruega, as forças da natureza formaram paisagens extremas que desafiaram arquitetos e construtores  
de estradas durante séculos, inspirando-os realmente para a excelência no desempenho.

O artigo inclui excertos do artigo “Asphaltkunstwerke”, que foi publicado pela primeira vez  
na revista de clientes Christophorus n.º 383 da Porsche. Texto: Frieder Pfeiffer



Pioneiro
A caminho com a nova coleção 

A Noruega está a adaptar-se ao futuro. As cidades e os meios de transporte estão a ser modernizados, promovendo ideias amplamente 

sustentáveis. Desde 1993, a Administração Rodoviária do Estado também tem vindo a expandir sistematicamente as rotas turísticas. 

Através da arquitetura moderna, a experiência da natureza para os visitantes deve ser intensificada nos miradouros e nas áreas de des-

canso. Usufruímos dos panoramas espetaculares numa viagem com a nova coleção e deixamo-nos inspirar então pela necessidade de 

movimento de Zuffenhausen.



1312

NOVO. Blusão Homem. Blusão moderno com gola de basebol, dois bolsos laterais e bolso interior com botão de pressão. Punhos elásticos e nervurados. Com o logótipo “PORSCHE” do lado esquerdo, 
no peito, e o escudo Porsche [Rubber-Badge] no braço esquerdo. 100 % poliéster. Em preto. WAP 676 00S-3XL 0K NOVO. T-Shirt com escudo Senhora. T-shirt desportiva e elegante para senhora, 
com decote redondo, feminino e profundo. Com escudo Porsche em cor ouro rosa, com impressão brilhante na frente. 95 % algodão, 5 % elastano. Em branco/ouro rosa. 
WAP 822 0XS-XXL 0K 

O escudo da Porsche e os logótipos caraterísticos representam o eterno sonho do automóvel desportivo perfeito. 
Nos novos têxteis são fornecidos emblemas de alta qualidade e impressões brilhantes exclusivas para a 
dinâmica correta no caminho para o futuro.
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NOVO. Conjunto de gorro e cachecol. Conjunto constituído por gorro e cachecol com etiqueta refletora “PORSCHE”. 50 % lã merino, 50 % acrílico. Inc. embalagem de oferta.  
Em Cinzento Escuro Mesclado. WAP 940 001 0K NOVO. T-Shirt com logótipo Senhora. T-shirt desportiva e elegante para senhora, com decote redondo, feminino e profundo. 
Com logótipo “PORSCHE” com letras prateadas com impressão brilhante no peito. 95 % algodão, 5 % elastano. Em branco/prata. WAP 825 0XS-XXL 0K 

NOVO. T-Shirt com escudo Homem. T-shirt desportiva de meia manga para homem, com um grande escudo da Porsche com impressão tonal, mate, no peito. 100 % algodão.  
Em preto. WAP 821 00S-3XL 0K NOVO. T-Shirt com logótipo Senhora. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 14. WAP 825 0XS-XXL 0K NOVO. Saco de deporto 
e de viagem. Saco de lazer para desporto e viagem, fabricado em material funcional durável. Logótipo “PORSCHE” na parte da frente. Divisória principal com fecho de dois  
sentidos. Com dois grandes bolsos com fecho de correr na parte frontal e traseira e um compartimento para calçado separado, no fundo. Adaptável a trolley e com etiqueta  
para endereço. Dimensões: aprox. 75 × 30 × 35 cm. Capacidade: aprox. 70 l. Peso: aprox. 1,8 kg. 100 % poliéster. Em preto. WAP 035 946 0K Cinto em pele Homem. Cinto clássico 
com fecho. Comprimento ajustável individualmente até 120 cm. Largura da correia: aprox. 3,5 cm. De pele bovina. Em preto. Made in Germany. WAP 080 370 0E  
Conjunto de relógios Essential Classic. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 25. WAP 070 001 0J 



A inovação encontra o poder da natureza: no ponto mais alto das curvas estreitas que percorrem 
Isterdalen, a arquitetura moderna transforma-se com o Café Trollstigen numa experiência natural 
impressionante. 



Fascínio em todos os sentidos
A nova Porsche 911 Soundbar Black Edition – Edição Limitada

500 CV de paixão. Uma silhueta que cativa o olhar. O som não adulterado de um motor de admissão Boxer de 4,0 litros. Quando 

a engenharia encontra um design de cortar a respiração, os momentos intensos ocorrem, acelerando o pulso e fazendo parar  

o resto do mundo – e não apenas na estrada. A nova Porsche 911 Soundbar Black Edition – Edição Limitada traduz o fascínio pelo 

automóvel desportivo numa esfera de som brilhante. O silenciador traseiro original e as saídas de escape do Porsche 911 GT3 

conferem ao sistema de som High-End o som inconfundível da pista de corridas – tornando-o um objeito de design com  

a intensidade de um atleta de topo da Porsche. 

DIGITALIZAR 
O CÓDIGO

SELECIONAR 
A CÂMARA 

ABRIR A APLICAÇÃO 
SHAZAM 

Pode encontrar mais detalhes emocionantes sobre a nova Porsche 911 Soundbar Black Edition no vídeo.  
Basta digitalizar o código com a sua aplicação Shazam.



2120

Entre perfeccionistas

Há muito trabalho manual na nova Black Edition da 911 Soundbar. A edição 
especial está a ser desenvolvida em empresas artesanais selecionadas na 
Alemanha, onde inicialmente o silenciador traseiro original do 911 GT3 é pro-
cessado, para ser preparado para o elaborado processamento adicional: as 
juntas soldadas, que conferem ao modelo básico da 911 Soundbar o aspeto 
autêntico, são cuidadosamente removidas e todos os desníveis compensa-
dos. Subsequentemente, as superfícies são polidas à mão e preparadas para  
o próximo passo, o revestimento pulverizado.

No revestimento pulverizado, em contraste com os revestimentos convencio-
nais, primeiro é aplicada uma camada protetora de pó fino, que adere às 
superfícies por meio da carga eletrostática. A camada solta é então cozida no 
forno a 190 °C para proporcionar à 911 Soundbar Black Edition o seu aspeto 
preto consistente e perfeitamente uniforme. O processo de revestimento  
pulverizado é considerado particularmente eficiente e ecológico. As braçadeiras 
são fabricadas paralelamente com o acabamento do silenciador traseiro. 

Igualmente com revestimento pulverizado, obtêm uma superfície em preto 
brilhante, que se encaixa elegantemente após o último acabamento do corpo 
mate do silenciador traseiro.

Na próxima etapa, a montagem ocorre no clímax no processo de fabrico. 
Assim como o motor e a carroçaria são unidos na construção do veículo 
durante o chamado “casamento”, as peças originais acabadas são agora  
ligadas ao sistema 2.1 Virtual Surround. Também são montadas as saídas de 
escape originais e a base com a sua grelha caraterística em estrutura alveolar. 
Por último, a nova 911 Soundbar Black Edition tem ainda a respetiva placa no 
pedestal com o número de edição limitada individual, que a identifica como 
peça exclusiva de colecionador.

O que se segue agora é típico da Porsche: o teste de resistência.  
A 911 Soundbar Black Edition é testada. Os métodos modernos de teste de 
acústica asseguram a máxima qualidade de som com agudos brilhantes  
e graves cheios. Apenas quando a 911 Soundbar passar em todos os testes, 
estará pronta para proporcionar a melhor experiência de som e provocar  
arrepios acústicos. 911 % de fascínio para olhos e ouvidos.

Peças únicas 911
O elaborado acabamento da nova Porsche 911 Soundbar Black Edition – Edição Limitada

Pode dizer-se que a função original do silenciador traseiro e da saída de escape do Porsche 911 GT3 está  
invertida na 911 Soundbar. As peças originais tornam-se o ressonador de um sistema de som High-End.  
Para a nova edição limitada da 911 Soundbar, cada uma das peças originais da Porsche é terminada à mão.

NOVO. 911 Soundbar Black Edition – Edição Limitada. Edição especial da 911 Soundbar. Limitada a 911 unidades. Inc. placa com o respetivo número de edição limitada. Silenciador traseiro original e 
saída de escape do Porsche 911 GT3, elaborado e executado como uma extensão do subwoofer com ressoador Helmholtz [Boost]. Design exclusivo com elementos em preto mate e preto brilhante.  
2.1 Virtual Surround System, potência combinada de 200 Watts, interface Bluetooth® com função de emparelhamento fácil. Transmissão de áudio sem perdas, sem fios, através da tecnologia aptX®. 
Com controlo de graves e agudos, descodificador digital Dolby®, processamento de sinais DTS TruSurround™ Virtual Surround, ecrã LED, surround virtual e som estéreo, funcionalidade LipSync  
para sincronização de voz exata. Com controlo remoto. Ligações: entrada analógica [Cinch], interface de rádio Bluetooth® 3.0 [decodificação aptX®], 2 entradas digitais [coaxial e ótica] e saída para 
subwoofer. Consumo energético [Standby]: 0,39 watts. Em preto. Dimensões: aprox. 74 × 28 × 32 cm. Peso: aprox. 19 kg. Made in Germany. WAP 050 911 0K 

Designer de som

Michael Mauer é desde 2004 o designer principal da Porsche AG. Sob a sua 
liderança, emergiram juntamente com o Porsche 911 GT3 também o primeiro 
Porsche Panamera e o Porsche 918 Spyder. Foi responsável pela remodelação 
da carroçaria do Porsche Cayenne em 2007 e pela 3.ª geração recentemente 
lançada. No final de 2015, Mauer foi adicionalmente responsável pela gestão 
do segmento empresarial de design do Grupo Volkswagen. Para a nova  
911 Soundbar Black Edition, preparou a sua própria playlist pessoal. Basta 
digitalizar o código com a sua aplicação Spotify e deixar-se inspirar. 
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No acabamento das peças originais do Porsche 911 GT3 para a nova 911 Soundbar Black Edition 
existe muito amor pelo detalhe. Desde o processamento das superfícies e o revestimento  
pulverizado, até ao cuidadoso controlo de qualidade, a combinação de competências com  
tecnologia de ponta criam um objeto de design exclusivo com o ADN da Porsche.
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NOVO. Saco de deporto e de viagem. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 15. WAP 035 946 0K NOVO. Saco messenger e mochila 2 em 1. Mala de transporte 
2-em-1 fabricada em material funcional durável. Alça de transporte desdobrável. Utilizável como mala a tira-colo ou mochila. Com compartimento acolchoado para tablet ou 
computador portátil. Diversas divisórias e bolsos para smartphones, canetas, cartões de visita e cabos. Adaptável a trolley e com etiqueta para endereço. Dimensões: aprox.  
32 × 13 × 46 cm. Capacidade: aprox. 23 l. Peso: aprox. 1,5 kg. 100 % poliéster. Em preto. WAP 035 945 0K PTS Multiwheel® Ultralight Edition M. Trolley RIMOWA® robusto e ultra-
leve com 4 rodízios Multiwheel® e fecho TSA encastrado. Adequado a todos os modelos Porsche atuais. Bagagem de cabine de acordo com a norma IATA*. 5 anos de garantia. 
100 % policarbonato. Dimensões: aprox. 55 × 40 × 20 cm. Capacidade: aprox. 33 l. Peso: aprox. 3,2 kg. Em preto mate. Made in Europe. WAP 035 401 0K R01 

NOVO. Capa para computador portátil. Capa para computador portátil de neoprene funcional e durável com logótipo “PORSCHE” em relevo na parte frontal e bolso interior para 
canetas. Para aparelhos até 13˝. De neoprene. Em preto. WAP 030 011 0K Conjunto de relógios Essential Classic. Edição do relógio 911 Essential em Prata. Movimento Ronda 
suíço com um rubi. Caixa à prova de água de alumínio endurecido [ 10 ATM ]. Fundo e coroa aparafusados. Coroa e tubo em aço inoxidável endurecido. Gravação do número de 
série no verso. Vidro mineral com revestimento de safira. Mostrador em Preto com escudo Porsche e detalhes em vermelho. Inclui correia em pele e duas correias em tecido com 
mecanismo de troca rápida. Fivela em aço inoxidável com gravação “PORSCHE”. Ø 43 mm. WAP 070 001 0J 

No escritório ou em viagem – o material leve e funcional da nova série de malas é particularmente 
resistente, a disposição interior inteligente proporciona o máximo conforto na estrada e o design 
elegante e purista sublinha a paixão da Porsche pela exclusividade desportiva. 

*  Recomendação da Associação de Transporte Aéreo Internacional [IATA], versão de janeiro de 2016. 
As dimensões admitidas da bagagem de cabine variam entre companhias aéreas e podem diferir consoante a rota e a classe reservada.
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NOVO. Coleira de cão – Porsche Pets. Coleira de cão de material tecido resistente. Com logótipo “PORSCHE” em relevo na fivela fundida em liga de zinco.  
Disponível em três tamanhos. Em cinzento. WAP 030 600 0K 001 [S], WAP 030 600 0K 002 [M], WAP 030 600 0K 003 [L] 



NOVO. Mochila. Fabricada em material funcional durável e limpável. Logótipo “PORSCHE” na parte da frente. 
Compartimento principal com organizador e espaço para smartphone, teclado, etc. Compartimento acolchoa-
do para tablet ou computador portátil. Com etiqueta para endereço. Dimensões: aprox. 28 × 15 × 43 cm.  
Capacidade: aprox. 14 l. Peso: aprox. 0,7 kg. 100 % poliéster. Em preto. WAP 035 008 0K NOVO. Sweatshirt 
com capuz Turbo Homem. Sweatshirt com capuz com logótipo “turbo” grande em 3D, em relevo e logótipo 
“PORSCHE” pequeno, impresso no peito. Com bolso canguru e duas aberturas laterais. Material transpirável 
macio e confortável. 72 % poliéster, 23 % algodão, 5% elastano. Em preto. WAP 518 00S-3XL 0K 

Pronto para a próxima etapa
O turbo para um desempenho extra

Na Porsche, desde sempre, a inovação significa não apenas mais potência, mas mais ideias 

por CV. Quando a Porsche introduziu no mercado o primeiro automóvel desportivo de produ-

ção em série do mundo com turbocompressor de escape e impulsionou o controlo de pressão 

em 1974 com o 911 Turbo, isto alterou o mundo dos automóveis desportivos. Os novos têxteis, 

com o logótipo “turbo” em relevo em grandes áreas, são uma reminiscência deste marco na 

história dos automóveis desportivos, fabricados em Zuffenhausen.
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NOVO. T-Shirt Turbo Homem. T-shirt desportiva de meia manga para homem, com logótipo “turbo” grande em 3D, em relevo e logótipo “PORSCHE” pequeno, impresso no peito. 
50 % algodão, 50 % poliéster. Em cinzento mesclado. WAP 824 00S-3XL 0K NOVO. Mochila. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 28. WAP 035 008 0K 
Conjunto de relógios Essential Classic. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 25. WAP 070 001 0J 

NOVO. Coleira de cão – Porsche Pets. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 26. WAP 030 600 0K 001 [S], WAP 030 600 0K 002 [M], WAP 030 600 0K 003 [L] 
NOVO. Trela de cão – Porsche Pets. Trela de cão funcional fabricada em material tecido resistente. Com logótipo “PORSCHE” em relevo na placa de metal. Disponível em três tamanhos. 
Em cinzento. WAP 030 601 0K 001 [S], WAP 030 601 0K 002 [M], WAP 030 601 0K 003 [L] 
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Cayenne Turbo. Em azul luar metalizado. Interior em preto. Em resina. Escala 1: 43. WAP 020 312 0J 



NOVO. Boné Turbo. Boné com cinco secções fabricado em material texturizado com 
logótipo “turbo” em relevo. Fecho de metal com logótipo “PORSCHE”. Material exterior: 97 % poliéster, 
3 % elastano. Forro: 100 % algodão. Em preto. WAP 820 001 0K NOVO. T-Shirt Turbo Homem. 
T-shirt desportiva de meia manga para homem, com logótipo “turbo” grande em 3D, em relevo e 
logótipo “PORSCHE” pequeno, impresso no peito. 100 % algodão. Em preto. WAP 823 00S-3XL 0K 
NOVO. Trela de cão – Porsche Pets. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 30. 
WAP 030 601 0K 001 [S], WAP 030 601 0K 002 [M], WAP 030 601 003 [L] 
NOVO. Coleira de cao – Porsche Pets. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a pagina 26. 
WAP 030 600 0K 001 [S], WAP 030 600 0K 002 [M], WAP 030 600 0K 003 [L]
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Porsche Bike RX.* A bicicleta todo-o-terreno para atletas ambiciosos. Pintura inspirada na Porsche Motorsport. Quadro em carbono leve de gama alta. Forquilha de suspensão [ DT Swiss OPM 100 ].  
Desviador de 22 velocidades [ Shimano XTR/XT ]. Travões de disco hidráulicos [ Magura MT Race ]. Rodas de 27,5˝ [Crankbrothers] com pneus todo-o-terreno [Schwalbe Rocket Ron] oferecem aderência 
e agilidade em qualquer manobra. Proteção antirroubo de CODE-No.com. Disponível nos tamanhos S, M e L. Peso: aprox. 10 kg. Made in Germany. WAP 061 024 0G [S], WAP 061 025 0G [M],  
WAP 061 026 0G [L] 

*  As Porsche Bikes não se encontram homologadas nos termos do código da estrada alemão [StVZO] para a utilização na via pública devido à sua conceção e equipamento. Os equipamentos aí  
exigidos estão disponíveis mediante pedido no Centro Oficial Porsche. Informe-se acerca dos regulamentos locais de licenciamento de tráfego antes de cada viagem de bicicleta.

Sempre em movimento
A Noruega encontra-se à frente de muitos outros países, não apenas em termos de emancipação, formação e 
sustentabilidade. Segundo o “World Happiness Report” da Organização das Nações Unidas, os noruegueses 
foram as pessoas mais felizes do mundo em 2017 – talvez porque o lado desportivo escandinavo proporciona 
as endorfinas necessárias.

todo-o-terreno e da 
suspensão pneumática. 
Quem preferir explorar 
as ilhas de bicicleta 
apreciará especialmente 
o peso baixo, de apenas 
10 kg. Pois, com o seu 
quadro de carbono de 
gama alta leve, a bicicle-
ta todo-o-terreno é fácil 
de transportar nos inú-
meros barcos. 

Como cada vez mais 
noruegueses estão a 
descobrir a bicicleta 
como um parceiro de 
exercício ideal e as via-
gens de bicicleta estão  
a ganhar popularidade,  
o Estado respondeu ao 
boom da bicicleta e 
expandiu continuamen-
te as suas ofertas nos 
últimos anos. De ofici-
nas a ciclovias bem 
desenvolvidas e hotéis 

especialmente direcionados para ciclistas, as infraestruturas estão a ser oti-
mizadas constantemente. As diversas rotas levam os fãs de ciclismo para 
além dos fiordes, ao longo da costa ou para as montanhas. Quem gostar espe-
cialmente de desafiar os seus próprios limites encontrará as condições ideais 
na Noruega – e, na Porsche Bike RX, a companheira perfeita.

Conheça o equipamento adequado para levar a sua Porsche Bike consigo em 
viagem online em www.porsche.com/finder, na pesquisa de acessórios 
Tequipment. Certifique-se de que o sistema de transporte é adequado para  
a sua Porsche Bike.

Espírito 
Desportivo  
Nórdico

A Noruega é conhecida 
no mundo acima de 
tudo como uma nação 
de desportos de inver-
no. Em muitas discipli-
nas dos desportos de 
esqui, os noruegueses 
encontram-se entre os 
melhores em competi-
ções internacionais. 
Contudo, a necessidade 
de movimento no norte 
da Europa não se limita 
à neve e ao gelo. Em 
especial, o ciclismo tor-
nou-se cada vez mais 
popular nos últimos 
anos. O entusiasmo dos 
noruegueses reflete-se 
num número crescente 
de eventos internacio-
nais, como a Tour of 
Norway e a Arctic Race of Norway, no norte do país. Para além dos sucessos 
internacionais dos ciclistas noruegueses, são sobretudo as condições geográ-
ficas atrativas que tornam a bicicleta cada vez mais popular no país.

Ao longo de fiordes de azul profundo, através de vales verdes, passagens de 
montanha sinuosas ou numa aventura com bicicleta de montanha: as paisa-
gens selvagens da Noruega são feitas para fãs de bicicletas – sendo uma área 
de treino ideal para a Porsche Bike RX, que pode mostrar aqui o que significa 
“Porsche Performance” em duas rodas. Com o desviador Shimano XTR/XT  
de 22 velocidades, permite dominar desafios exigentes com confiança. Se a  
rota se tornar mais intransitável, entram em ação as vantagens dos pneus  



Aposta diligente  
para o futuro
Compromisso ecológico com o clima e  
a proteção das espécies

A sustentabilidade é um tema central na Porsche. Através do desenvolvimento do Taycan 

e do seu envolvimento na Fórmula E, a empresa está a impulsionar com determinação  

o futuro da mobilidade totalmente elétrica. No que diz respeito à produção, a Porsche 

também está intensamente envolvida na proteção climática. Em todos os locais, é utili-

zada eletricidade natural proveniente da energia eólica, hídrica e solar com certificação 

explícita do produtor. Desde 2018, os transportes ferroviários dos novos veículos fabrica-

dos em Kornwestheim e Leipzig também são realizados com eletricidade natural, a partir 

de fontes renováveis. Mas o compromisso ecológico da Porsche expande-se muito para 

além da proteção climática. A versatilidade do compromisso da empresa é demonstrada, 

por exemplo, pela Porsche Leipzig. Pois, entretanto, existem 3 milhões de abelhas, que 

trabalham diligentemente no local da fábrica, na biodiversidade do futuro. 
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75
auroques

25  póneis Exmoor 3 milhões de abelhas

× 200.000

inúmeros

morcegos

aves

anfíbios

répteis

Animais selvagens e de pecuária na Porsche Leipzig:

Cavalos de potência sustentável 
Revitalização do terreno da Porsche Leipzig

O circuito de 6 km no circuito todo-o-terreno da Porsche Leipzig proporciona aos visitantes uma experiência 
de condução espetacular, com 15 etapas especiais, um declive de 80 % e um fosso. O próprio terreno também 
é impressionante. 

Experiência todo-o-terreno ecológica

As áreas revitalizadas naturalmente da área todo-o-terreno da Porsche Leipzig 
proporcionam às abelhas ótimas condições de vida durante todo o ano. Para 
além de inúmeras plantas silvestres, encontram-se à disposição dos trabalha-
dores insetos para a produção de mel, sobretudo arbustos de espinheiro bran-
co, robinia e tílias. As abelhas parecem gostar disso. Já na sua primeira esta-
ção, a Porsche foi recompensada pelo seu compromisso com a biodiversidade 
com cerca de 400 quilos de mel de flor de tília, que beneficiaram os funcioná-
rios e foram comercializados na loja do Centro de Serviço a Clientes, sob o 
nome “Turbienchen” [“abelhinha turbo”]. 

Desde o verão de 2018, muitos jovens amantes da natureza podem apreciar  
a variedade da biodiversidade de Leipzig. Através do “Porsche Safari”, as 
 crianças do 3º ao 6º ano podem descobrir a diversidade da flora e fauna das 
áreas naturais, juntamente com um educador ambiental. Para o projeto, reali-
zado em cooperação com o Centro de Educação Ambiental Auwaldstation 
Leipzig, foram construídas no local várias estações de experiência interativas 
e uma plataforma de observação. Nos percursos de aproximadamente quatro 
quilómetros, os participantes aprenderão detalhes interessantes sobre habi-
tats e hábitos das espécies residentes. Isto permite que a Porsche faça uma 
contribuição adicional para a biodiversidade da região. Em suma, o entusias-
mo da próxima geração e a promoção direcionada para a formação dos jovens 
para a proteção ambiental fazem parte de um conceito global sustentável.

Diversidade natural 

Automóveis desportivos e proteção ambiental, produção de carros e susten-
tabilidade. Será possível combiná-los? Uma visita à Porsche Leipzig torna 
claro: sim, é possível. A proteção ambiental é aqui um tema central. No telha-
do da estrutura de carroçarias, um sistema fotovoltaico gera até 800.000 kWh 
de eletricidade por ano e a oficina de pintura usa o calor residual de uma cen-
tral de biomassa localizada junto da fábrica para acionamento dos processos. 
Contudo, na Porsche Leipzig, a proteção ambiental vai ainda mais longe – 
chegando até ao campo. 

Nos últimos 18 anos, a Porsche Leipzig criou não apenas uma das fábricas de 
automóveis mais modernas do mundo, como também um programa de revita-
lização da natureza único. No antigo complexo militar em Leipzig, foram cria-
dos riachos, pântanos e pastagens para criar um habitat natural para inúmeras 
espécies de fauna e flora. Desde 2002, os auroques e os póneis Exmoor tam-
bém se ocupam do cuidado sustentável da paisagem, protegendo a área do 
reflorestamento, assegurando assim habitats importantes para os seus vizi-
nhos selvagens. Entretanto, o biótopo amplamente natural tem vindo a ser 
povoado por inúmeras espécies de aves como, por exemplo, faisões e milha-
fres-pretos, insetos, sapos, répteis, lebres e morcegos. O conceito de pasta-
gem da Porsche Leipzig é único no setor automóvel. Para além dos atuais  
25 cavalos selvagens e 75 auroques, que vivem no local de forma adequada à 
sua espécie, a biodiversidade da própria fábrica foi enriquecida em 2017 por 
25 colmeias de abelhas, cada uma com cerca de 60.000 animais. Em maio 
deste ano, estabeleceram-se mais 1,5 milhões de abelhas, pelo que, entretan-
to, cerca de 3 milhões de abelhas moram na área natural de 132 hectares.  
O facto de as várias espécies animais se sentirem perfeitamente bem na 
Porsche é confirmado pelos bezerros e potros que nascem todos os anos em 
Leipzig, bem como pelo primeiro mel da Porsche.

Os póneis Exmoor são originários do sudoeste da Inglaterra, sendo  
considerados particularmente robustos, calmos e carinhosos com crianças.  
Na Porsche, em Leipzig, são uma potência adicional em termos  
de conservação da natureza e pastam no terreno, de forma sustentável. 



Altura de novas memórias lendárias
A Coleção MARTINI RACING®

Por mais de uma vez, as equipas da Porsche MARTINI RACING® escreveram a história do desporto automóvel. Até à atualidade, o design 

listrado caraterístico permite que muitos fãs da Porsche pensem em corridas de cortar a respiração e momentos verdadeiramente  

excitantes. Como, por exemplo, no ano de 1978, quando o 935 da equipa da fábrica da Porsche, também conhecida como “Moby Dick” 

devido às suas dimensões impressionantes, atingiu a lendária velocidade de 366 km/h na reta Hunaudières do circuito de Le Mans.  

Com as novas camisas e acessórios de estilo de vida, o aspeto da cooperação de culto convida a uma festa nostálgica – e, assim, a 

 trabalhar nas memórias inesquecíveis do amanhã.

Imagem do calendário janeiro 2019



NOVO. T-Shirt Homem – MARTINI RACING®.  
T-Shirt para Homem com mangas raglan.  
Fabricada em malha macia simples. Mangas em  
azul escuro com riscas MARTINI RACING®.  
Outros detalhes da MARTINI RACING® como o 
emblema tecido do lado esquerdo do peito e  
logótipo impresso no pescoço. 100 % algodão.  
Em cinzento mesclado/azul escuro.  
WAP 551 00S-3XL 0K NOVO. Óculos de sol  
Ṕ 8642 M – MARTINI RACING®. Em Azul Escuro  
com impressão “MARTINI RACING®” nas hastes  
de aço inoxidável. Lentes espelhadas em azul.  
Made in Italy. WAP 078 642 0K M 62 Sport Chrono – 
MARTINI RACING®. Para obter detalhes sobre  
o produto, consulte a página 48. WAP 070 002 0J  
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NOVO. Polo Rugby Homem – MARTINI RACING®. Polo Rugby fabricado em malha macia simples. Detalhes da MARTINI RACING® como emblema tecido do lado esquerdo  
do peito. Bordado “21” no braço direito em homenagem ao Porsche 917 LH, que correu em 1971 com o n.º 21 em Le Mans. Logótipo “PORSCHE” no pescoço. 100 % algodão.  
Em cinzento mesclado/azul escuro. WAP 554 00S-3XL 0K Sport Chrono – MARTINI RACING®. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 48. WAP 070 002 0J 

NOVO. T-Shirt Senhora – MARTINI RACING®. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 49. WAP 552 0XS-XXL 0K NOVO. Lanyard – MARTINI RACING®.  
Correia trançada porta-chaves com visual MARTINI RACING®. Com porta-chaves amovível e fecho de segurança. Correia: 100 % poliéster. Em branco/vermelho.  
WAP 550 003 0K NOVO. Pen USB – Chave. Pen USB com capacidade de memória de 16 GB com o design intemporal da atual chave Porsche. Em preto. WAP 050 715 0K 
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Boné – MARTINI RACING®. Boné informal. Emblemas e bordados de alta qualidade MARTINI RACING®, inspirado no Porsche 917 LH que correu com o n.º 21 em Le Mans. 100 % algodão. Em azul  
escuro. WAP 550 001 0J NOVO. T-Shirt Senhora – MARTINI RACING®. T-shirt larga para senhora com mangas raglan e bainha arredondada. Fabricada em malha macia simples. Com detalhes  
da MARTINI RACING® como emblema tecido do lado esquerdo do peito, acessório no remate do braço e logótipo impresso no pescoço. 100 % algodão. Em cinzento mesclado/azul escuro.  
WAP 552 0XS-XXL 0K NOVO. Copo térmico – MARTINI RACING®. Copo térmico isolador de alta qualidade com design MARTINI RACING®. Em aço inoxidável de parede dupla. Tampa 100 % hermética. 
Mantém a temperatura tanto das bebidas quentes como das frias. Capacidade: aprox. 0,45 l. WAP 050 550 0K NOVO. Placa para grelha – Edição Limitada – MARTINI RACING®. Uma peça de  
colecionador reminiscente do Porsche 917 LH com design MARTINI RACING®, que alcançou a lendária velocidade máxima de 386 km/h no circuito de Le Mans em 1971. Uma homenagem limitada a 
1.971 exemplares. Ø 95 mm. De metal. Com material de fixação [parafusos]. Em branco/vermelho/prata. Made in Germany. WAP 050 810 0K 

NOVO. Camisola de manga comprida Homem – MARTINI RACING®. Camisola de manga comprida para homem, de malha simples macia. Com mangas raglan e listas MARTINI RACING® no peito. 
Outros detalhes MARTINI RACING® como emblema tecido do lado esquerdo do peito, bordado “21” no braço direito e logótipo “PORSCHE” no pescoço. 100 % algodão. Em branco/azul escuro.  
WAP 553 00S-3XL 0K Sport Chrono – MARTINI RACING®. Cronógrafo com design MARTINI RACING®. Movimento ETA suíço com quatro rubis. Inclui PowerDrive para aumentar a velocidade de movimen-
to dos ponteiros para mais de 200 Hz. Caixa de três peças em aço inoxidável. Resistente à água até 10 ATM. Rebaixamentos fresados com elementos de design aplicados separadamente em preto. Mos-
trador em metal com riscas MARTINI RACING®. Vidro de safira antirriscos de um lado com tratamento antirreflexo. Correia em borracha em preto com estrutura alveolar na parte superior e perfil de pneus 
na parte inferior. Ø 42 mm. Swiss Made. WAP 070 002 0J NOVO. Óculos de sol Ṕ 8642 M – MARTINI RACING®. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 44. WAP 078 642 0K M 62 



Um nome com significado

O nome Taycan significa “cavalo jovem e dinâmico” e, portanto, remete para  
a parte central do escudo da Porsche: desde 1952 encontra-se visível aqui  
um corcel empinado. “O nosso novo desportivo elétrico é forte e tem sede  
de performance, um veículo que percorre longas distâncias e representa a  
liberdade”, afirmou Oliver Blume, Presidente do Conselho de Administração  
da Porsche AG. Em simultâneo, o nome de origem linguística oriental indica  
claramente: aqui está o primeiro automóvel desportivo elétrico com a alma  
de um Porsche. O nome da primeira série puramente elétrica foi anunciado 
durante a cerimónia “70 Anos de Automóveis Desportivos da Porsche”.

Na Porsche, os nomes têm sempre uma ligação concreta com o modelo  
correspondente e as respetivas caraterísticas: o nome Boxster descreve a  

perda de potência. O alcance máximo é superior a 500 quilómetros, de acordo 
com o NEDC. O veículo de tração integral dispõe de uma arquitetura de  
800 volts e está preparado para carregamento na rede de carregamento rápido. 

Investimentos futuros

A Porsche está a investir mais de 6 mil milhões de euros em eletromobilidade 
até 2022: desta forma, a empresa duplica as despesas originalmente previs-
tas. Dos 3 mil milhões de euros adicionais, aproximadamente 500 milhões de 
euros serão aplicados no desenvolvimento de versões e derivados do Taycan, 
mais de mil milhões de euros serão gastos na eletrificação e hibridização da 
linha de produtos existente, mais 100 milhões na expansão dos concessioná-
rios, bem como cerca de 700 milhões em novas tecnologias, infraestruturas 
de carregamento e mobilidade inteligente.

associação do motor Boxer e do roadster, o Cayenne representa refinamento, o 
Cayman é mordaz e ágil, o Panamera é mais do que um Gran Turismo e, como 
tal, pode ganhar a corrida de longa distância Carrera Panamericana. O nome 
Macan deriva da palavra indonésia para “tigre” e combina maleabilidade, 
poder, fascínio e dinamismo.

A propulsão do futuro

Dois motores síncronos de interação permanente [PSM] com uma potência 
combinada superior a 600 CV [440 kW] permitem acelerar o automóvel  
desportivo elétrico em significativamente menos do que 3,5 segundos para 
100 km/h e em menos de doze segundos para 200 km/h. Além disso, existe 
um desempenho permanente de veículos elétricos até agora ainda não alcan-
çado: são possíveis várias travagens e acelerações diretas consecutivas, sem 

Na fábrica principal em Zuffenhausen, está a ser construída uma nova oficina de 
pintura e montagem para o Taycan, assim como uma ponte transportadora para 
transportar as carroçarias pintadas e unidades de acionamento para a monta-
gem final. A fábrica de motores existente será expandida para a produção de 
acionamentos elétricos, sendo a estrutura de carroçarias ampliada. Há também 
investimentos no Centro de Desenvolvimento de Weissach. Graças ao Taycan, 
apenas em Zuffenhausen estão a ser criados cerca de 1.200 novos postos de 
trabalho. Com o novo calendário da Porsche, os fãs de automóveis desportivos 
já podem espreitar antecipadamente as futuras instalações de produção do  
primeiro Porsche puramente elétrico da Zuffenhausen [Pode encontrar mais 
informações sobre o Calendário Porsche 2019 a partir da página 52].

Do Mission E resulta o Taycan
O futuro aproxima-se: o primeiro Porsche puramente elétrico entra em produção em série em 2019.  
Recebeu o seu nome em junho de 2018: a partir do conceito de estudo, Mission E, cujo nome representa  
agora toda a ofensiva elétrica da Porsche, surge o Taycan.



No lar dos desportivos 
topo de gama 
Visita a Zuffenhausen com as novas imagens do calendário da Porsche

A Porsche molda o futuro do automóvel desportivo desde há 70 anos. Sempre foi importante para a empresa 

combinar a inovação com a tradição e com os valores da marca. Uma das constantes da história da Porsche é a 

unidade de produção de Zuffenhausen. No próximo ano, o Taycan será o primeiro Porsche elétrico a entrar em 

produção em série. Nas imagens do novo calendário, os fãs de automóveis desportivos podem redescobrir a 

casa da Porsche em 2019 – acompanhando as inovações dos 70 anos de história do automobilismo desportivo. 

Imagem do calendário julho 2019
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A história ao encontro do futuro
A próxima geração do calendário da Porsche convida-o a viajar no tempo, analógica e digitalmente, 
por Zuffenhausen

No centro da sede da Porsche, em Zuffenhausen, encontra-se a Porscheplatz com a imponente escultura, que 
apresenta três modelos 911 a uma altura de 24 metros. À volta da praça encontram-se as fábricas de produ-
ção, os edifícios de escritórios, o Centro Oficial Porsche e o museu, onde muitas das lendas da Porsche se 
encontram em exposição. O novo calendário apresenta o lar da Porsche e destaca também aspetos de locais 
que normalmente se encontram fechados ao público.

NOVO. Calendário Porsche 2019. “Timeless History” é o lema sob o qual as 13 imagens do novo calendário convidam os visitantes para Zuffenhausen. Juntamente com os lendários modelos da Porsche 
e alguns verdadeiros heróis da pista de corridas, o calendário fornece perspetivas exclusivas sobre o lar da Porsche. Inc. moeda de coleção e planta do local com explicações sobre a Área Porsche, em 
Zuffenhausen. Através da nova aplicação de calendário da Porsche [disponível opcionalmente], encontram-se disponíveis funcionalidades digitais, como imagens adicionais e informações do veículo. 
Made in Germany. WAP 092 001 0K 

NOVO. Aplicação Calendário Porsche 2019. Disponível a 
partir do final de 2018. Com várias funções de calendário. 
Inc. conteúdo digital adicional como informações básicas 
sobre os veículos representados e outras imagens de veículos, 
como transferência. Disponível na Apple® App Store e na 
GOOGLE® Play Store.

sua época: o 956 C Coupé, que com 6:11,13 minutos foi capaz de manter o 
recorde geral de Nordschleife durante 35 anos, e o 919 Hybrid Evo, que bateu 
este melhor tempo espetacular na pista de corrida mais difícil do mundo em 

2018 com 5:19,55 minutos por 
51,58 segundos.

As 13 imagens permitem pers-
petivas sobre diferentes áreas 
da sede da Porsche. Muitos aju-
daram a escrever a história do 
automóvel desportivo, outros 
existem ainda até hoje, e alguns 
deles já se encontram prepara-
dos para o futuro nos pontos de 
partida: como no pavilhão de 
montagem, onde os estudos de 
conceito Mission E e Mission E 
Cross Turismo foram fotografa-
dos e no pavilhão com o Taycan 
2019, o primeiro Porsche Vision 
completamente elétrico a 
entrar em produção em série 
[imagem na página 55, no 
canto superior direito].

A aplicação 
Calendário

A partir do final de 2018, o calendário da Porsche com as imagens de 
Zuffenhausen também estará disponível pela primeira vez em versão digital, 
na forma de uma aplicação para smartphones e tablets Android® e iPhone®. 
A aplicação claramente estruturada com as imagens originais de Zuffenhausen 
disponibiliza várias imagens de calendário e informações detalhadas acerca 
dos veículos apresentados. Além do mais, os utilizadores da aplicação com 
imagens adicionais exclusivas para download poderão apreciar mais perspeti-
vas da sede da Porsche em Zuffenhausen.

O Roadster 356 “n.º 1” encontra-se assertivamente no telhado do museu. 
Foi um pioneiro inovador, ícone de design e o inconfundível sinal de partida, 
com o qual a Porsche começou a moldar o futuro do automóvel desportivo em 
1948. A fotografia da capa com 
o primeiro Porsche [imagem ao 
centro] é uma das 13 fotografias 
de ambiente, com as quais o 
novo calendário encena marcos 
inesquecíveis na história do 
automóvel desportivo na sede 
da Porsche em Zuffenhausen.

A imagem de julho [imagem nas 
páginas 52/53] mostra os 
superdesportivos, com os quais 
os engenheiros da Porsche 
demonstraram sempre de forma 
impressionante a força inovado-
ra da marca. Em 1985 com o 
robusto 959 Coupé de 330 kW 
[450 CV], que foi construído 
como um referente tecnológico 
baseado na série 911, numa série 
exclusiva de 292 peças, o 
911 GT1 de 1997 com carroçaria 
fabricada em Kevlar, o ultra leve 
Carrera GT de 2003 com tra-
vões e embraiagem de cerâmica 
ou o 918 Spyder de 2014, que graças ao seu conceito híbrido plug-in exclusivo 
permite unificar o desempenho do sistema com o mínimo de consumo.

Em setembro, os espetadores podem esperar os caçadores de recordes de 
Nürburgring em frente ao edifício do museu [imagem na página 55, em cima à 
esquerda]. O 911 GT2 RS com pacote Weissach, que detém o atual recorde de 
volta de 6:47,3 minutos para veículos de produção em série em Nürburgring 
Nordschleife, encontra aqui dois dos mais lendários automóveis de corrida da 
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Propulsão Híbrida Avançada

O Cayenne E-Hybrid é um dos primeiros híbridos plug-in do seu segmento, 
sendo um verdadeiro líder em desempenho e futuro – tanto em termos de 
desempenho como de eficiência. Acelera de 0 a 100 km/h em 5,0 segundos e 
atinge uma impressionante velocidade máxima de 253 km/h – com um con-
sumo de apenas 3,4 a 3,2 litros por cada 100 quilómetros percorridos. Com 
uma autonomia elétrica de 23 a 44 quilómetros, encontra-se preparado para 
o futuro, podendo teoricamente trabalhar um dia inteiro na cidade sem ligar o 
motor de combustão. O promissor conceito de mobilidade da Porsche tam-
bém inclui uma infraestrutura adequada, com tomada do veículo integrada 
ideal, equipamento de carregamento prático e opções de carregamento sofis-
ticadas para utilizar em casa e em viagem. O Porsche Connect assegura a 
máxima conectividade e ainda mais conforto no quotidiano do futuro. 

veículo. Tudo o que o condutor tem de fazer é dizer que tem frio ou que tem 
calor e a temperatura aumenta ou diminui automaticamente. Graças ao 
suporte do Apple® CarPlay, também podem ser utilizadas aplicações iPhone® 
como “Telefone”, “Música” ou “Notícias” através do PCM e da tecnologia de 
reconhecimento de voz Siri® da Apple. 

Através da aplicação Car Connect, o condutor também pode se ligar remota-
mente ao seu Porsche através do smartphone. Quem gostar de entrar prepa-
rado no automóvel pode, por exemplo, enviar um destino do livro de endereços 
para o seu Porsche antes da viagem e, simultaneamente, solicitar dados do 
veículo como, por exemplo, o estado atual da carga da bateria ou o tempo de 
carga restante. Tal como cada Porsche pode ser configurado de acordo com 
as preferências do proprietário, as funções e serviços do Porsche Connect 
também podem ser personalizados e podem ser reservados individualmente 
ou em pacotes. Por exemplo, com a opção “First Mile Navigation”, a aplicação 

Rede otimizada

Com o Porsche Connect, o utilizador tem acesso a serviços e a funções úteis, 
que o irão ajudar antes, durante e depois da viagem. Quer se trate de uma 
 reunião de negócios decisiva ou de um passeio de fim de semana com toda a 
família: trata-se de aproveitar melhor as suas próprias possibilidades.

O Porsche Communication Management [PCM] aperfeiçoado funciona como 
unidade de comando central para áudio, comunicação e navegação. Faz parte 
do equipamento de série de todos os modelos E-Hybrid e dispõe de um ecrã 
tátil de alta resolução com sensor de proximidade integrado para uma opera-
ção simples e cómoda. Para permitir que o condutor se possa concentrar 
sempre na estrada e no trânsito, também disponibiliza um comando de voz 
online. O designado Voice Pilot não só domina os comandos de navegação tais 
como “Leva-me a...”, como também controla, por exemplo, a temperatura no 

ajuda a encontrar o veículo estacionado numa cidade estrangeira, e através do 
serviço “posto de carregamento” do Porsche Connect, é indicada a estação de 
carregamento mais próxima ou no destino. Além do mais, a aplicação conse-
gue controlar funções gerais do veículo como, por exemplo, abrir e fechar as 
portas ou ativar o ar condicionado. 

A vasta gama do Porsche Connect foi desenvolvida para tornar a ligação entre 
o condutor e o veículo ainda mais intensa, para lidar com a vida quotidiana de 
forma rápida e fácil e também para aumentar ainda mais o fascínio pelo auto-
móvel desportivo no futuro.

Utilizador da rede  
do amanhã: 
Porsche Connect no  
Cayenne E-Hybrid
Como se pode enfrentar o futuro? Juntos e bem ligados. 
Por exemplo, no Porsche Cayenne E-Hybrid.  
Pois o híbrido plug-in avançado não só proporciona 
muito espaço para a família, amigos e lazer,  
como também muitas oportunidades com o  
Porsche Connect para tornar o quotidiano do futuro 
ainda mais eficiente, permitindo assim conseguir  
mais tempo para o essencial.

Consumo de combustível do Cayenne E-Hybrid [em l/100 km]:  
combinado 3,4–3,2; emissões de CO₂: combinadas 76–72 g/km; consumo de eletricidade [em kWh/100 km ]: combinado 20,9–20,6



5958

Automóvel desportivo no pulso
A Porsche Design Timepieces 

Sozinho, o homem está sentado na sua mesa de trabalho. À sua frente, encontram-se pinças e chaves de fenda 
em formato miniatura. Segura uma lupa, à frente do olho. Trata-se da imagem clássica de um relojoeiro. 
Na Porsche Design Timepieces, os especialistas também dão aos relógios o toque final. Contudo, até que isso 
ocorra, o relojoeiro, ao contrário dos fabricantes tradicionais, confia nos efeitos de sinergia dos processos de 
produção da Porsche. 

Quando a Porsche Design Timepieces foi fundada em 2014, em Solothurn, na 
Suíça, o modelo era a Porsche AG – o Centro de Desenvolvimento Porsche em 
Weissach, assim como as instalações de produção em Zuffenhausen. Ali, a 
flexibilidade na produção desempenha um papel decisivo. Na linha de produção 
podem ser produzidos aleatoriamente diferentes modelos 911 como Carrera, 
Turbo ou Targa – encontrando-se sempre as peças necessárias no momento 

certo, no local certo. A Porsche Design Timepieces também implementou 
este sistema na produção de relógios. E como o trabalho no local é realizado 
com fornecedores flexíveis, que também entregam oportunamente 
[just-in-time], é simples construir séries muito pequenas em Solothurn – 
até mesmo peças individuais personalizadas. Os primeiros Porsche Clubs 
já encomendaram pequenas séries de relógios. 

O Werk 01.200 com rotor no formato da jante do veículo

O fabrico de relógios em Solothurn ainda é recente, mas os relógios têm uma 
longa tradição na Porsche Design. Foi fundada pelo professor Ferdinand 
Alexander Porsche, de cuja mão já saiu a linha 911. Depois de se tornar inde-
pendente em 1972, com o seu estúdio de design em Estugarda, apresentou o 
primeiro relógio desenhado por si no ano seguinte, consistentemente em 
preto mate, exceto os ponteiros e índices: “Queria criar um relógio para o 
automóvel. Preto como os tacómetros e velocímetros do 911, porque assim a 
leitura não é ofuscada.” Outro marco foi o cronógrafo de titânio da década de 
80. Lendário graças ao design com os botões de cronógrafo embutidos na 
caixa – lendário, porém sobretudo porque foi o primeiro cronógrafo fabricado 
inteiramente em titânio. Em 2017 seguiu-se uma outra inovação de nível 
mundial, comprovando uma vez mais o papel que a engenharia de desporto 
automóvel pode desempenhar no desenvolvimento da relojoaria. Inspirada no 
conceito de motor de alto desempenho do 
automóvel de corrida Porsche 911 RSR, a 
Porsche Design Timepieces revolucionou 
a clássica função de cronómetro e desen-
volveu um cronógrafo completamente 
novo. Em alternativa aos botões de 
pressão, o cronógrafo possui uma única 
patilha de mudança, multi-camadas e 
totalmente integrada na caixa. O projeto 
conjunto de especialistas em automóveis 
de corrida e em relógios tornou-se entre-
tanto numa solução patenteada. Funciona 
como o sistema de balancins para contro-
lo de válvulas em automóveis de corrida. 
Só que o interruptor basculante não ativa 
válvulas, mas impulsores que transferem 
a pressão do dedo para o mecanismo do 
cronógrafo no movimento. Esta nova lógi-
ca de utilização permite não apenas um 
manuseio particularmente confortável e 
exato, como também aumenta significati-
vamente a longevidade do mecanismo. 
Baseada na patilha de mudança de peça 
única, a linha de cronógrafo desportivo 
que utiliza este princípio designa-se 
“Monobloc Actuator”. 

Porsche Design for Porsche

Em 2017 surgiu outra cooperação com a 
Porsche. O conceito foi desenvolvido em conjunto com a Porsche Exclusive 
Manufaktur e oferece aos entusiastas da Porsche a oportunidade de comprar 
um relógio personalizado, que combina com os seus próprios desejos para o 
seu automóvel desportivo exclusivo. O primeiro projeto conjunto foi o cronó-
grafo 911 Turbo S Exclusive Series – um relógio, que foi disponibilizado 

exclusivamente para a pequena série de veículos, limitada a 500 peças, da 
Exclusive Manufaktur. O cronógrafo combina as caraterísticas típicas dos 
relógios Porsche Design com o caráter do automóvel desportivo. A Porsche 
Design Timepieces desenvolveu pela primeira vez o seu próprio movimento 
mecânico para o cronógrafo 911 Turbo S Exclusive Series, de acordo com 
os requisitos de desempenho do excecional automóvel desportivo. 

O Werk 01.200 com função flyback, ponte de relógio otimizada para 
carregamento e certificação COSC é uma obra-prima técnica em termos de 
precisão, funcionalidade e desempenho. Combina perícia em engenharia e 
relojoaria com know-how automóvel. Ao contrário do que acontece com um 
cronógrafo convencional, em que os intervalos de tempo sucessivos são men-
suráveis apenas premindo os botões três vezes – para parar, colocar a zero, 

iniciar, estas operações são executadas 
automaticamente com a função flyback. 
Assim, a medição de intervalos de tempo 
sucessivos como, por exemplo, na pista 
de corridas, torna-se ainda mais eficiente.

A caixa do cronógrafo 911 Turbo S 
Exclusive Series é fabricada em metal de 
titânio leve e durável. O revestimento de 
carboneto de titânio preto realça o design 
desportivo. O mostrador de carbono faz 
referência aos elementos de fibra de 
carbono visível da 911 Turbo S Exclusive 
Series – rematada com pintura original 
do veículo. O design do rotor corresponde 
ao das jantes do automóvel desportivo, 
sendo também disponibilizado com 
pintura original. O sistema de elevador é 
fixo ao movimento através de fecho 
central típico da Porsche, com o escudo 
Porsche e até mesmo a correia de couro 
espelha a referência ao automóvel des-
portivo: é fabricada com o mesmo couro 
e fio utilizados no interior. 

O projeto mais recente da cooperação 
“Porsche Design for Porsche” é o cronó-
grafo 911 GT2 RS, que transmite as 
propriedades caraterísticas do veículo 
911 GT2 RS para o design do relógio, de 

acordo com os mesmos princípios. 
A Porsche Design Timepieces cria uma nova oportunidade para os clientes 
da Porsche ampliarem a experiência de propriedade e estenderem até ao 
pulso o fascínio pelo automóvel desportivo.

Porsche Design Chronograph 911 GT2 RS

Consumo de combustível 911 GT2 RS [em l/100 km]: 
urbano 18,1 · extraurbano 8,2 · combinado 11,8; emissões de CO₂: combinadas 269 g/km
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Little Driver’s Darlings 
Fase de aquecimento para a próxima geração de desporto automóvel

A formação dos jovens é um grande tema na Porsche. Com a nova coleção infantil, os fãs de desporto automóvel podem agora começar a educação desportiva precoce 

desde o primeiro segundo. A popular coleção de desporto automóvel, ao estilo do equipamento da equipa de trabalho original da Porsche, encontra-se agora disponível 

também para os mais pequenos. Com babygrows, t-shirts, bonés e hoodies, não há nada que atrapalhe a próxima geração de entusiastas de corridas de automóveis – 

sendo também tomado em consideração o equipamento desportivo correto com o volante em malha com chocalho, o novo carro elétrico 918 Spyder ou o Baby Porsche 4S.

1 | NOVO. Babygrow – Motorsport. Babygrow comprido inspirado no equipamento da equipa Porsche Motorsport. Com pés e botões de pressão na frente e numa perna. Disponível apenas em tamanho 
duplo 62/68. 100 % algodão. Inc. embalagem de oferta. Em preto/branco/vermelho. WAP 430 062 0K 2 | NOVO. Volante em malha com chocalho – Motorsport. Baseado no volante original dos veículos 
da Porsche Motorsport. Malha com botões bordados e escudo Porsche. Lavável a 30 °C. 95 % algodão, 2 % viscose, 3 % poliéster. Inc. embalagem de oferta. Em preto/vermelho. WAP 040 901 0K  
3 | NOVO. T-Shirt Criança – Motorsport. No estilo do equipamento original da equipa Porsche Motorsport, com detalhes refletores. 100 % algodão. Em preto/branco/vermelho. WAP 431 098-158 0K 
NOVO. Trela de cão – Porsche Pets. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 30. WAP 030 601 0K 001 [S], WAP 030 601 0K 002 [M], WAP 030 601 0K 003 [L] NOVO. Coleira de cão – 
Porsche Pets. Para obter detalhes sobre o produto, consulte a página 26. WAP 030 600 0K 001 [S], WAP 030 600 0K 002 [M], WAP 030 600 0K 003 [L] 4 | NOVO. Boné Criança – Motorsport.  
Com o logótipo bordado “PORSCHE MOTORSPORT” e os logótipos dos patrocinadores oficiais Michelin e Mobil 1. Com fecho de velcro para ajustar o tamanho. Material exterior: 100 % poliéster.  
Forro: 100 % algodão. Em preto/vermelho/branco. WAP 430 001 0K NOVO. Casaco sweat Criança – Motorsport. No estilo do equipamento original da equipa Porsche Motorsport, com detalhes refleto-
res. Com bolso canguru e duas aberturas laterais. 85 % algodão, 15 % poliéster. Em preto/branco/vermelho. WAP 432 098-158 0K 5 | Baby Porsche 4S. Volante de segurança manejável com buzina  
mecânica. Pneus silenciosos extralargos. Conceção ergonómica, assentos macios [removíveis]. Faróis e luzes traseiras fabricados com componentes de plástico em 3D. Para crianças dos 1,5 aos 3 anos.  
Em vermelho. Made in Germany. WAP 040 003 0E Urso Motorsport. Em peluche de alta qualidade. Com fato de competição com o design do macacão de competição Porsche Motorsport.  
Altura: aprox. 40 cm. Para crianças a partir dos 3 anos. WAP 040 004 0A

6 | NOVO. 918 Spyder Criança - automóvel elétrico. Assento de couro de imitação com pespontos decorativos e escudo Porsche gravado. Com controlo remoto, pneus de borracha, iluminação e rádio FM, 
tomada de ligação para leitor de MP3 e indicador de nível de bateria. Velocidade máxima: aprox. 4 km/h. Transmissão digital com velocidades e marcha-atrás. Duração da bateria: 60–90 minutos  
[ tempo de carregamento aprox. 8 horas ]. Em azul. Dimensões: aprox. 130 × 54 cm. Para crianças dos 3 aos 5 anos. Made in Italy. WAP 040 918 0K 
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Os produtos da Porsche Driver’s Selection estão disponíveis nos Centros Oficiais Porsche e na loja online. 

Para mais informações, contacte o seu Centro Oficial Porsche mais próximo. 
Por telefone: 808 911 918 
Online: www.porsche.com

Ou visite a nossa loja online em: www.porsche.com/selection

Guia

Miniaturas automóveis Bagagem

Acessórios originais Porsche

Acessórios

Têxteis

Criança Óculos de sol

Relógios

Produto internacional

Casa e  
Escritório

Desporto
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Sport Chrono – 
MARTINI RACING®
WAP 070 002 0J

NOVO. Boné Turbo 
WAP 820 001 0K

NOVO. Sweatshirt com capuz 
Turbo Homem
WAP 518 00S-3XL 0K

NOVO. Polo Rugby Homem – 
MARTINI RACING®
WAP 554 00S-3XL 0K

NOVO. Camisola de manga comprida 
Homem – MARTINI RACING®
WAP 553 00S-3XL 0K

NOVO. T-Shirt Turbo Homem 
WAP 824 00S-3XL 0K

NOVO. T-Shirt Homem – 
MARTINI RACING®
WAP 551 00S-3XL 0K

Cinto em pele Homem
WAP 080 370 0E

NOVO. Blusão Homem
WAP 676 00S-3XL 0K

NOVO. Conjunto de gorro e cachecol
WAP 940 001 0K

NOVO. T-Shirt com escudo Homem
WAP 821 00S-3XL 0K

NOVO. T-Shirt com logótipo Senhora 
WAP 825 0XS-XXL 0K

NOVO. T-Shirt com escudo Senhora
WAP 822 0XS-XXL 0K

NOVO. Copo térmico – 
MARTINI RACING®
WAP 050 550 0K 

NOVO. Coleira de cão – Porsche Pets
WAP 030 600 0K 001 [S],
WAP 030 600 0K 002 [M],
WAP 030 600 0K 003 [L]

NOVO. Trela de cão – Porsche Pets
WAP 030 601 0K 001 [S],
WAP 030 601 0K 002 [M],
WAP 030 601 0K 003 [L]

MARTINI RACING®

Porsche Pets

Criança

NOVO. T-Shirt Turbo Homem 
WAP 823 00S-3XL 0K

NOVO. Volante em malha com chocalho – 
Motorsport
WAP 040 901 0K

NOVO. Casaco sweat Criança – 
Motorsport
WAP 432 098-158 0K

NOVO. Babygrow – 
Motorsport
WAP 430 062 0K

NOVO. Óculos de sol Ṕ 8642 M – 
MARTINI RACING®
WAP 078 642 0K M 62

NOVO. T-Shirt Criança – 
Motorsport
WAP 431 098-158 0K

NOVO. 918 Spyder Criança - 
automóvel elétrico
WAP 040 918 0K

Baby Porsche 4S
WAP 040 003 0E

Urso Motorsport
WAP 040 004 0A

NOVO. Boné Criança – 
Motorsport
WAP 430 001 0K

NOVO. Placa para grelha – Edição Limitada – 
MARTINI RACING®
WAP 050 810 0K 

Têxteis

Boné – 
MARTINI RACING®
WAP 550 001 0J

NOVO. Lanyard – 
MARTINI RACING®
WAP 550 003 0K 

NOVO. T-Shirt Senhora – 
MARTINI RACING®
WAP 552 0XS-XXL 0K
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Porsche Bike RX*
WAP 061 024 0G [S], 
WAP 061 025 0G [M], 
WAP 061 026 0G [L]

Cayenne Turbo – 1 : 43
WAP 020 312 0J

NOVO. Calendário Porsche 2019
WAP 092 001 0K

NOVO. Saco de viagem e desportivo 
WAP 035 946 0K

NOVO. Mochila 
WAP 035 008 0K

NOVO. Saco messenger e mochila 2 em 1 
WAP 035 945 0K

NOVO. Capa para computador portátil
WAP 030 011 0K

NOVO. 911 Soundbar Black Edition –  
Edição Limitada
WAP 050 911 0K

PTS Multiwheel® Ultralight Edition M
WAP 035 401 0K R01  
[preto mate]
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*  As Porsche Bikes não se encontram homologadas nos termos do código da estrada alemão [StVZO] para a utilização na via pública devido à sua conceção e equipamento. Os equipamentos  
aí exigidos estão disponíveis mediante pedido no Centro Oficial Porsche. Informe-se acerca dos regulamentos locais de licenciamento de tráfego antes de cada viagem de bicicleta.

Accessories & Lifestyle

Conjunto de relógios Essential Classic
WAP 070 001 0J 

Visite-nos na Porsche Driver’s Selection Shop  
no seu Centro Oficial Porsche. 

NOVO. Pen USB – Chave
WAP 050 715 0K



A corrida rumo ao futuro 
da mobilidade já começou. 
Na Porsche, há já 8 anos.
Performance, electrified. Porsche E-Performance. 

O Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo e o novo Cayenne E-Hybrid. Consumo de combustível (em l/100 km), combinado: 3,4–2,6; 
emissões de CO₂ combinadas: 78–59 g/km; consumo de eletricidade (em kWh/100 km) combinado: 20,9–15,9


