
BENEFÍCIO DE BANDA LARGA DE EMERGÊNCIA: COMO
ACESSAR FUNDOS FEDERAIS PARA NECESSIDADES
DIGITAIS

O que é?
● O Benefício de Banda Larga de Emergência (EBB) é um programa governamental. É

um serviço temporário projetado para ajudar as famílias a atender às suas
necessidades digitais durante uma pandemia.

● O programa oferece às famílias elegíveis até US$75 em descontos mensais para
banda larga. Ele também oferece um desconto único de até US$100 em um portátil,
tablet, ou computador.  Os participantes devem contribuir entre US$10 e US$50 ao
costo do dispositivo para qualificar.

Quem é elegível?
● Famílias com renda igual ou inferior a 135% da linha de pobreza nacional.

○ Uma família é um grupo de pessoas que vivem juntas e compartilham
dinheiro. Aqueles que vivem juntos e não compartilham dinheiro são, cada
um, sua própria família separada.

● Famílias onde qualquer membro se enquadra em uma destas categorias :
○ Você participa do SNAP, Medicaid, SSI, Federal Public Housing Assistance ou

Veterans and Survivors Pension Benefits.
○ Você participa de um dos vários programas tribais
○ Você recebeu um Pell Grant federal no ano de premiação atual.
○ Você recebeu benefícios por meio de um programa de merenda escolar ou

café da manhã.
● Famílias onde:

○ qualquer membro perdeu o emprego ou foi dispensado devido ao COVID-19,
e

○ a renda familiar total é igual ou inferior a US$99.000 para registradores
únicos e US$198.000 para registradores conjuntos.

Como aplicar?
● Online com uma Empresa Administrativa de Serviço Universal
● Pelo correio em inglês ou espanhol (ver instruções em mais nove idiomas )
● Contate seu provedor de banda larga diretamente. Use esta ferramenta online para

encontrar um provedor participante perto de você, se você não tiver um.

https://www.checklifeline.org/lifeline/?id=nv_flow&ebbp=true
https://getemergencybroadband.org/_res/documents/EBB_Application_Form_FINAL.pdf
https://getemergencybroadband.org/_res/documents/EBB_Application_Form_FINAL_SPANISH.pdf
https://getemergencybroadband.org/help/resources/#instructions
https://getemergencybroadband.org/companies-near-me/


Para saber mais sobre o EBB, confira o site obter banda larga de emergência.

https://getemergencybroadband.org/how-to-apply/

