A AWS contribui para a estratégia nacional
de Transição Digital em Portugal através da
iniciativa Mais Digital powered by AWS.

Um novo acordo, um Memorando de Entendimento (MoU), entre a Amazon Web Services (AWS) e o Governo Português irá
acelerar a adoção da computação em nuvem no setor público, ao mesmo tempo que contribuirá para a estratégia nacional de
Transição Digital em Portugal.
A iniciativa Mais Digital, powered by AWS, é uma iniciativa que reúne as atividades que a AWS está a desenvolver em Portugal, na
sequência da assinatura deste acordo com o governo, de forma a apoiar a Transição Digital do país.
As nossas atividades assentam sobre os principais pilares do governo para a Transição Digital em Portugal. São eles: a Capacitação
e Inclusão Digital das Pessoas, Transformação Digital do Tecido Empresarial e a Digitalização do Estado.
Leia de seguida os principais elementos que fazem parte deste acordo.
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Capacitação e Inclusão Digital das Pessoas

Programas de Formação da AWS: Para apoiar a formação das futuras gerações em
competências digitais, a AWS facultará o acesso por parte de instituições de ensino portuguesas
ao AWS Educate e à AWS Academy. Estes programas visam disponibilizar aos alunos, professores
e instituições recursos que lhes permitam acelerar a aprendizagem em nuvem. Estes recursos são
gratuitos e acessíveis a um número ilimitado de alunos e professores. O objetivo da AWS é ajudar
a preencher as lacunas deste tipo de qualificações e disponibilizar aos portugueses a
oportunidade de adquirirem competências digitais de grande relevância.

Promover empregos baseados no digital: A AWS disponibilizará diferentes ações de
formação e trabalhará em cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) para promover a concretização dos acordos necessários com as entidades púbicas
relevantes para a promoção do emprego digital. Estes acordos visarão a requalificação e
melhoria das competências de desempregados, empregados, e da população jovem.

Programa Upskill: O UpSkill é um programa nacional que visa colocar 3 000 profissionais
empregados e desempregados, formados pelos Institutos Politécnicos, em áreas específicas
das tecnologias da informação e comunicação (TIC). A AWS ajudou a fundar este programa e
iremos contribuir para a sua implementação e prossecução dos seus objetivos em cooperação
com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC),
a agência de implementação.

Para saber mais, leia o nosso comunicado de imprensa.
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Transformação Digital do Tecido Empresarial

Inovação e formação na nuvem para empreendedores: para fomentar o comércio
potenciado pela nuvem no país, a AWS trabalhará com associações comerciais e empresariaiss
em todo o país e promoverá recursos educativos gratuitos na nuvem. Também nos
comprometeremos a participar localmente em grupos de trabalho ou outras iniciativas que
impulsionem o empreendedorismo e a inovação locais.
Construir uma comunidade de startups mais inovadora: a AWS ajudará a desenvolver as
startups a nível nacional com uma equipa dedicada. Através de programas como o AWS Activate
com atribuição de créditos, recursos de formação, e com sessões de workshops para CTO’s e e
fundadores, a comunidade de startups poderá adquirir novas competências. A inovação, , os
princípios fundamentais de AWS, Machine Learning, inteligência artificial (IA), entre outros, irâo
contribuir para o crescimento, sucesso e expansão das organizações.
Créditos e educação digital para PME: O AWS CloudStart é um programa que oferece às PME
acesso a créditos promocionais da AWS, formação em nuvem, laboratórios práticos e outros
recursos gratuitos. Com o AWS CloudStart, as organizações podem usar a tecnologia da AWS para
apoiar o crescimento económico, promover a inovação, desenvolver o capital intelectual necessário
para se destacar na economia digital e, por fim, ajudar a gerar maior atividade económica.
Cada Organização de Desenvolvimento Económico membro da AWS CloudStart pode distribuir
créditos da AWS até o máximo de 100 PME, e a AWS distribui até 2 500 USD para cada PME e 250
000 USD por Organização para o Desenvolvimento Económico. O programa AWS CloudStart será
promovido no seio das Organizações Portuguesas de Desenvolvimento Económico.
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Digitalização do Estado

O objetivo da AWS é apoiar o Governo Português nos esforços de modernização e digitalização das
suas TI. Tal significa incentivar um Governo mais utilizador da Nuvem e contribuir para as ações
planeadas pelo Governo ou que já se encontrem em fase de desenvolvimento. A AWS cooperará
com o Governo Português na modernização dos seus sistemas de TI. Adicionalmente, a AWS está
disposta a apoiar o Governo Português no desenvolvimento de quaisquer políticas diretamente
relevantes para a prestação de serviços de computação em nuvem, seguindo exemplos
internacionais, partilhando experiências da AWS e as melhores práticas de outros países.

Para saber mais, leia o nosso comunicado de imprensa.
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