
Acelere o seu negócio 
na AWS Cloud com a 
Tech Data!
Desenvolva a sua competência, confiança e credibilidade 
para se tornar num consultor de confiança para os seus 
clientes na AWS Cloud com a Tech Data.

CERTIFICAÇÕES AWS

As certificações AWS estão entre as mais 
bem classificadas e procuradas da indústria, 
o que significa que munir as suas equipas 
com estas certificações coloca a sua 
atividade na cloud um passo à frente da 
concorrência.

Apoie a sua equipa técnica e de vendas 
com formação ministrada pela AWS ou 
pela Tech Data Academy e...

CAPACITE as suas equipas

EXPANDA o conhecimento AWS

AUMENTE as competências e 
especialização na cloud 

MELHORE a agilidade dos clientes

ULTRAPASSE a concorrência

FORMAÇÕES DISPONÍVEIS
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Fase 1 — Acreditações

Fase 2 — Fundamentos e Certificações

Fase 3 — Conquistar o seu Primeiro Negócio

Parceiro AWS: 
Acreditação
Empresarial

Registe-se aqui para ter acesso a Formação e Certificação AWS sem paralelo para parceiros.

Escolha um ou ambos os percursos disponíveis: um para 
Profissionais Empresariais e um para Profissionais Técnicos.

A Tech Data irá orientá-lo ao longo do percurso de aprendizagem para 
o ajudar a construir e a acelerar o seu negócio na cloud da AWS.

Transferir agora →

Transfira a nossa proposta 
de valor aqui e descubra 
como a Tech Data pode 
ajudá-lo a dominar o 
negócio AWS na cloud.

Ambos os percursos são fornecidos pela nossa equipa de especialistas AWS, que estão 
sempre disponíveis para apoiar as suas equipas ao longo do seu percurso de formação e 

certificação. Seja qual for o seu nível AWS atual, encontrará o curso certo para si.

Você precisa estar logado no Skillbuilder e no Partner Center
para acessar o treinamento necessário.

A formação é uma parte essencial da proposta de valor da Tech Data para 
os nossos parceiros, como tal, podemos proporcionar uma ampla gama de 

Formação e Certificação AWS através da nossa Tech Data Academy.

De principiante na cloud a líder de uma atividade AWS rentável, vamos levá-
lo tão longe quanto as suas ambições chegarem com os nossos cursos 

preparados cuidadosamente por especialistas.

Para mais informações sobre o desenvolvimento e aceleração do seu negócio 
AWS na cloud, transfira o manual Tech Data.

O objetivo é acelerar a obtenção da acreditação com os parceiros Registered (x2 
Empresarial, x2 Técnico), para apoiar a atualização de nível para o Select Tier.

O objetivo é proporcionar formação ao nível dos fundamentos tanto a parceiros empresariais quanto 
a parteiros técnicos para que entendam o "porquê da cloud?", "o porquê da AWS?", bem como 

serviços essenciais, licenciamento e preços. O segundo passo foca-se em alcançar os certificados 
de nível Básico (x2) e de nível Associado (x2), para suportar a atualização de nível para Select Tier.

O objetivo é permitir que os parceiros alcancem 3 oportunidades lançadas, com uma receita 
mensal recorrente de 1500 USD, para suportar a atualização de nível para Select Tier.
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TIPO / DURAÇÃO FORNECIDO POR GRATUITO / 
PAGO OBRIGATÓRIO RECOMENDADO

APÓS A FORMAÇÃO AWS

Um inquérito aos decisores de TI revelou que os 
profissionais certificados pela AWS são:

Registe-se aqui para ter acesso a Formação e 
Certificação AWS para parceiros Tech Data.

Melhores a satisfazer os 
requisitos dos clientes  

54% concordaram

Mais 
produtivos 

49% concordaram

Mais rápidos a 
resolver problemas 
44% concordaram

Propulsione a sua organização com a fluência na cloud
A Formação e Certificação AWS ajudam a desenvolver e a validar as competências de cloud 

que as organizações precisam para transformar os respetivos negócios e fazer mais na 
cloud. Os parceiros AWS que participaram em formação ou concluíram a certificação AWS 

destacam que tiveram diversos benefícios ao nível empresarial, incluindo:

 
94% dos parceiros 
AWS** que concluíram a 
Certificação AWS indicaram 
que tiveram, pelo menos, um 
benefício pessoal, incluindo:

94%

• Competências alargadas    
• Melhores oportunidades de carreira
• Possibilidade de venda adicional de 
 Serviços AWS

(** Metrics That Matter, uma subsidiária da Gartner, 2018).

Qualidade melhorada 
de soluções e 

resultados

Maior número de 
clientes a migrarem 
para soluções AWS

Tempos de 
implementação 

mais curtos

AWS Partner: 
Accreditation

Technical

AWS Partner: 
Cloud Economics 

Accreditation
Business & Technical

AWS Partner: 
Foundations

Business

AWS Partner: 
Foundations

Technical

Cloud Practitioner 
Essentials

Business & Technical

AWS Certified 
Cloud Practitioner
Business & Technical

Architecting 
on AWS
Technical

AWS Certified 
Solutions Architect 

- Associate
Technical

AWS Partner: 
Migrating to AWS

Business

AWS Partner: 
AWS for Microsoft 

Workloads
Business

AWS Partner: 
Migrating to AWS

Technical

AWS Partner: 
AWS for Microsoft 

Workloads
Technical

AWS Hybrid Cloud: 
Integrating on 

premise and AWS 
environments

Technical

End user computing 
and application 

streaming in AWS
Technical

AWS Hybrid  
storage, backup  

and recovery
Technical

AWS Hybrid 
security and server 

management
Technical

Modern 
applications  

in AWS
Technical

Migrate 
Databases 

from/to AWS
Technical

AWS Storage 
Services
Technical

AWS Database 
Services
Technical
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Ver agora →

https://academy.tdsynnex.com/pt/vendor/amazon-web-services-aws/training/
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1100/aws-business-professional-digital
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=10010
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=16351
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=35612
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/2134/aws-partner-migrating-to-aws-technical
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=35882
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-awshc
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-awseucas
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-hs/
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-hss/
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-ma/
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-md/
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-awss/
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/tda-awsdb/
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=18078
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/134/aws-cloud-practitioner-essentials
https://aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner/
https://academy.tdsynnex.com/pt/training/course/awsa
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1096/aws-technical-professional
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1099/aws-partner-cloud-economics-accreditation
https:/www.techdatacloud.eu/aws-smb-journey/accelerate/*AWS-ebook__;Iw!!CYQycLDRcg!_UIvsmZanv-sRKikhYWdb9aD8XE4roeoUrhmv9bbeztTkCicHb7gG3l-zEkL3qk83GPZpBON$
https://academy.tdsynnex.com/pt/vendor/amazon-web-services-aws/training/
https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/

