
O PROGRAMA DE CONEXÃO PARA BAIXA RENDA
O programa de conexão acessível oferece às famílias elegíveis até US$ 30/mês para serviço
de banda larga (e US$ 100 como desconto único para um aparelho).

O QUE É ISSO?

O Programa de Conexão Acessível (ACP) substitui o Benefício de Banda Larga de
Emergência (EBB), para ajudar as famílias qualificadas a atender às suas necessidades
digitais durante a pandemia e pelos próximos cinco anos.

O programa paga sua conta pelo serviço para famílias qualificadas em até US$ 30/mês para
banda larga e um desconto único de até US$ 100 para um laptop, tablet ou computador de
mesa.

O Programa de Conexão Acessível está limitado a um desconto de serviço mensal e um
desconto de um aparelho por família.1

Observação: se você participou do Programa de Banda Larga de Emergência, você
automaticamente está inscrito no Programa de Conexão Acessível e não precisa se
inscrever novamente.  Após 1º de Março de 2022, o benefício mensal máximo mudará de
US$ 50 por mês da EBB para US$ 30 por mês da ACP.

QUEM É ELEGÍVEL?

Famílias com renda igual ou inferior a 200% da linha de pobreza nacional.

Famílias que tenham qualquer membro que se enquadre em uma destas categorias:
● Você participa de determinados programas de assistência, como SNAP, Medicaid,

SSI, Auxílio Público Federal de Moradia, WIC, Benefícios Previdenciários para
Veteranos e Sobreviventes ou Lifeline.

● Você participa de um dos vários programas Tribais.
● Você recebeu uma Bolsa de estudo federal concedido no ano corrente.
● Você recebeu benefícios através de um programa de alimentação escolar.

1 Uma família é um grupo de pessoas que moram juntos e compartilham dinheiro, enquanto no caso
daqueles que moram juntos e não compartilham dinheiro, cada pessoa é considerada uma família
separada.  A família califica para o programa ACP se qualquer membro da família encaixa nos
requisitos para um programa de baixa renda existente de uma das organizações participantes.

https://www.fcc.gov/lifeline-consumers


COMO APLICAR

● Envie uma inscrição on-line em ACPBenefit.org.
● Pelo correio em inglês ou espanhol.
● Entre em contato diretamente com um provedor de banda larga.  Use esta

ferramenta online para encontrar um provedor participante perto de você, caso não
tenha um.

Para saber mais sobre o ACP, confira o site do programa, ligue para o Broadband & Cable
Office de Boston no número 617-635-3112 ou envie um e-mail para
Digital.Equity@boston.gov.
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