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O Programa Internet Económica é um 
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famílias e agregados familiares com 
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O Programa Internet Económica fornece:   

• Um desconto de até 30$/mês para o serviço de 

internet;  

• Um desconto de até 75$/mês para agregados 

familiares em territórios tribais que se qualificam 

para o programa; e 

• Um desconte único de 100$ para a compra de 

um portátil, computador, ou tablet comprada a 

um fornecedor participante no programa. 

O Programa Internet Económico está limitado a 

um desconto mensal para um serviço e um 

dispositivo por agregado familiar. 
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