
O Programa Internet Económica é um programa 
da FCC (Comissão Federal de Comunicações) 
que ajuda famílias e agregados familiares com 
dificuldades em pagar o serviço de internet. 

O programa oferece:

       Desconto de até 30$/mês para o serviço 
         de internet; 

        Desconto de até 75$/mês para agregados 
         em territórios tribais que se qualificam para 
         o programa; e 

         Um desconto único de 100$ para um portátil, 
         computador ou tablet comprado através de 
         um fornecedor participante no programa. 

Verifique se se qualifica e candidate-se

Telefone:  877-384-2575 
Visite:       AffordableConnectivity.gov   
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Saiba mais em fcc.gov/ACP

 

 

  

    

     É elegível?

     Um agregado familiar é elegível se um dos 
     seus membros satisfazer um dos seguintes  
     critérios:

         Tem um rendimento igual ou inferior a 
         200% das Diretrizes de Pobreza Federais;
         Participa em certos programas de apoio, tais 
         como o SNAP, o Medicaid, a Ajuda à Habitação 
         Pública Federal, o SSI, o WIC ou o Lifeline;
         Participa em específicos programas Tribais, 
         tais como o Apoio Geral do Departamento 
         de Assuntos Indígenas, o TANF Tribal ou o 
         Programa de Distribuição de Comida em 
         Reservas Indígenas; 
         Está aprovado para receber benefícios ao 
         abrigo do programa de pequeno-almoço 
         escolar ou do programa de almoço escolar 
         de preço reduzido, incluindo através da 
         Provisão de Elegibilidade Comunitária do 
         Departamento de Agricultura dos Estados 
         Unidos;
 
        Recebeu uma Bolsa Pell Federal durante o 
        atual ano de premiação; ou
        Satisfaz os critérios de elegibilidade para um 
        atual programa de baixo rendimento de um 
        fornecedor de banda larga participante.

   Inscrição em dois passos  
     
     1. Vá a AffordableConnectivity.gov para entregar uma 
         candidatura ou para imprimir uma candidatura 
         para enviar pelo correio, e 
     2. Entre em contacto com o seu fornecedor 
         participante preferido para selecionar um plano 
         elegível e aplicar o desconto à sua conta.
   Alguns fornecedores poderão ter uma candidatura 
   alternativa que lhe pedirão para preencher.
 
  Os agregados familiares elegíveis têm de se candidatar 
  para o programa e contactar um fornecedor participante 
  para selecionarem um plano de serviço.
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