
PROGRAMA DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET
O Affordable Connectivity Program (ACP) oferece auxílio de até US$ 30 por mês para custear serviços de
internet e desconto único de US$ 100 na compra de um dispositivo.

O QUE É?

O programa de democratização do acesso à internet
(ACP) visa suprir uma demanda de inclusão digital de
famílias nos próximos cinco anos.

Ele prevê um benefício de até US$ 30 por mês para
pagar internet banda larga ou dados móveis. Para
planos de até US$ 30, é internet sem custo!

O ACP oferece ainda um desconto único de até US$
100 na compra de um computador desktop,
notebook ou tablet. Veja aqui1 a lista de operadoras
que oferecem o desconto.

O programa limita-se a um desconto mensal para
serviços de internet e um desconto único na compra
de um dispositivo para cada unidade familiar. 2

QUEM PODE PARTICIPAR?

Famílias com renda de até 200% do valor de
referência da linha nacional de pobreza.

Famílias com integrante(s) que se enquadre(m)
em uma das categorias a seguir:

● Participante de programas sociais como o
SNAP (alimentação), Medicaid (saúde), SSI
(idosos e pessoas com deficiências),
Federal Public Housing Assistance
(moradia), WIC (auxílio alimentar para
mulheres e crianças), Veterans (veteranos
de guerra) e Survivors Pension Benefits
(famílias de veteranos) ou Lifeline
(telecomunicações)

● Participante de programa para população
tribal

● Bolsista Pell Grant federal (no ano vigente)
● Beneficiário de merenda escolar

COMO PLEITEAR

● Envie solicitação on-line, no site AffordableConnectivity.gov.
● Pelo correio, em inglês ou espanhol.3

● Fale diretamente com uma operadora de internet. Utilize esta ferramenta on-line4 para encontrar
uma operadora participante na sua região, caso ainda não tenha provedor.

Para saber mais sobre o ACP, acesse o site do programa5, ligue para o departamento de serviços de banda
larga e cabo de Boston (Broadband & Cable Office) pelo número 617-635-3112 ou envie e-mail para
Digital.Equity@boston.gov.

5 affordableconnectivity.gov
4 fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers#Massachusetts

3 affordableconnectivity.gov/how-to-apply

2 Entenda-se por “unidade familiar” um grupo de pessoas que vivam na mesma residência, com os mesmos recursos
financeiros. Os que tiverem finanças independentes serão considerados unidades familiares distintas. Poderão
participar famílias com integrante(s) já contemplado(s) em programa social de uma das operadoras participantes.

1 fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers#Massachusetts
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