Candidate-se ao Programa de Conetividade Acessível Online
O Programa de Conetividade Acessível (PCA) é um programa do governo norte-americano para ajudar
agregados familiares de baixo rendimento a pagar o serviço de Internet e dispositivos conectados, tais
como um computador de secretária, um portátil ou um tablet.
Se o seu agregado familiar for elegível, poderá receber:
• Até 30 $ de desconto por mês no seu serviço de Internet
• Até 75 $ de desconto por mês se o seu agregado familiar se encontrar em terras tribais qualificadas
• Um desconto pontual até 100 $ para um portátil, tablet ou computador de secretária (com um
copagamento necessário superior a 10 $, mas inferior a 50 $)
Assim que a sua candidatura seja aprovada, o próximo passo é contactar uma empresa de Internet
participante para se inscrever.

Introdução
Siga os passos abaixo para submeter uma candidatura ao PCA online, a qual normalmente demora cerca
de 10 minutos a preencher. Pode ser necessário fornecer informações ou documentos adicionais para
confirmar a sua elegibilidade, identidade ou morada.
Se tiver alguma dúvida sobre o processo de candidatura, contacte o Centro de Suporte do PCA por e-mail
em ACPSupport@usac.org ou ligue para o número (877) 384-2575, das 9:00 às 21:00. ET.
Passos
1

Clique ou toque num navegador Web do
seu computador ou dispositivo móvel.
Escreva AffordableConnectivity.gov na barra
de endereço Web e prima Enter no teclado ou
em Go/Search no seu dispositivo móvel para
abrir o website.

2

Localize o botão Apply Now (Candidatese agora) e clique ou toque no mesmo para
começar.
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3

Introduza o seu nome legal completo, tal como
está escrito nos documentos oficiais.
Sugestão: se tiver mais do que um apelido,
introduza todos os apelidos no campo para os
apelidos.

4

Selecione o mês da sua data de nascimento no
menu pendente. Em seguida, introduza o dia
e o ano.

5

Escolha como pretende verificar a sua
identidade.
Sugestão: introduzir os últimos quatro
números do seu Número de Segurança Social
(SSN, Social Security Number) é a forma mais
rápida de processar a candidatura e pode
reduzir a necessidade de fornecer documentos
de comprovação mais tarde na candidatura.
Se não tiver um SSN ou preferir não indicar os
últimos quatro dígitos, escolha uma das outras
formas de identificação que pretende
submeter para confirmar a sua identidade.
Tem de selecionar o tipo de identificação e o
botão Choose File (Escolher ficheiro) irá passar
a azul.

2

6

Se tiver introduzido os últimos quatro dígitos
do seu SSN ou do seu número de ID tribal,
avance para o passo 8.
Se tiver selecionado a terceira opção, clique ou
toque em Choose File (Escolher ficheiro).
As opções para carregar o seu ficheiro variam
consoante o seu dispositivo.

•

Computador: abre-se uma nova janela.
Localize a cópia ou a fotografia
digitalizada do seu documento de
identidade guardado no computador
e selecione-a. Em seguida, clique em
Open (Abrir).

•

Dispositivo móvel: pode tirar uma
fotografia do seu documento de
identidade e carregá-la ou procurar
a fotografia ou o ficheiro no seu
dispositivo.
o iPhone ou iPad

o Dispositivo Android
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7

Introduza a sua morada.
Escolha o seu estado clicando ou tocando no
menu pendente.
Sugestão: a sua morada não pode ser uma
caixa postal, mas terá oportunidade de indicar
uma morada completa mais tarde no processo.

8

Confirme se é elegível para o PCA através
do seu filho ou dependente.
•

Se for elegível apenas em seu nome,
selecione No, I qualify by myself
(Não, eu qualifico-me em meu nome).

•

Se se qualificar através do seu filho ou
dependente, selecione Yes, I qualify
through my child or dependent
(Sim, qualifico-me através do meu
filho ou dependente).

Em seguida, clique ou toque em Next (Seguinte).
Se selecionou a qualificação através do seu
filho ou dependente, tem de introduzir as
informações do seu filho ou dependente.
Clique ou toque em Next (Seguinte).

4

Criar uma Conta
Passos
1

Escolha um nome de utilizador que possa
recordar facilmente. Também pode utilizar
o seu endereço de e-mail ou o seu nome em
algum formulário.

2

Escolha a sua palavra-passe.
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Sugestão: se a sua palavra-passe cumprir
os requisitos, o ícone para cada requisito irá
passar de um ícone de advertência laranja
a um ícone de sucesso verde .

3

Introduza o seu endereço de e-mail.
As notificações sobre a sua candidatura serão
enviadas para o endereço de e-mail que indicar.
Também pode introduzir um endereço de
e-mail alternativo marcando a caixa. Este
fornece um contacto secundário, tal como
um familiar ou funcionário da assistência
social, que irá receber atualizações sobre
a sua candidatura.

5

4

Introduza o seu número de telefone (opcional).

Se tiver um endereço postal diferente da sua
morada, pode marcar a caixa fornecida no
formulário e introduzir o endereço postal,
tal como uma caixa postal.

5

Selecione o seu idioma preferido (opcional).

6

Assinale a caixa que indica I’m not a robot
(Não sou um robô).

7

Clique ou toque em Submit (Submeter).

8

Em seguida, verá uma mensagem que
confirma que criou a sua conta.
Para submeter uma candidatura, terá de iniciar
sessão com o nome de utilizador e a palavrapasse que criou para se candidatar. Clique ou
toque em Close (Fechar).

9

Introduza a sua palavra-passe para iniciar
sessão na sua conta. O seu nome de utilizador
irá aparecer automaticamente.

10

Assinale a caixa que indica I’m not a robot
(Não sou um robô). Em seguida, clique ou
toque em Sign In (Iniciar sessão).
6

Candidatar-se ao PCA
Passos
1
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Depois de ter iniciado sessão na sua conta, verá
uma mensagem de boas vindas e o seu nome.
Serão apresentadas duas opções de
candidatura: Lifeline e o Programa de
Conetividade Acessível.

2

•

Se estiver interessado em obter um
benefício Lifeline e um benefício do
PCA, clique ou toque em Start Lifeline
Application (Iniciar a candidatura
Lifeline). É necessário um Número de
Segurança Social se estiver a
candidatar-se para o benefício Lifeline.

•

Se estiver interessado em obter um
benefício do PCA, clique ou toque em
Apply for ACP (Candidatar-se ao PCA).

Indique-nos como se qualifica. Assinale a caixa
ao lado de todas as opções aplicáveis, em
seguida, clique ou toque em Next (Seguinte).
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3

Reveja as suas informações e confirme que
estão corretas. Se necessitar de efetuar uma
correção, selecione o botão Edit (Editar)
e siga as indicações para efetuar as suas
alterações.

4

Assinale a caixa para confirmar que as
informações fornecidas podem ser utilizadas
para verificar se é elegível para o PCA.
Em seguida, clique ou toque em Submit
(Submeter).

5

Podem ser necessários alguns minutos para
conferir as suas informações com as bases
de dados automatizadas disponíveis.
•

Se lhe for solicitado que forneça
informações ou documentos adicionais,
avance para a secção Show You Qualify
(Atestar que se qualifica) deste guia para
obter mais informações.

•

Se não lhe for solicitado que forneça
informações adicionais, avance para
o passo 6.

8

6

O passo final é certificar-se e assinar
o formulário de candidatura.
Leia e escreva as suas iniciais na caixa junto
a cada declaração. Tem de rubricar todas
a caixas.

A certificação abaixo aplica-se a todos os
consumidores e é necessária para processar a
sua candidatura.

9

7

Assine o formulário de candidatura escrevendo
o seu nome legal completo.
Clique ou toque na caixa em branco para
confirmar que compreende que esta é uma
assinatura digital e, em seguida, selecione
Submit (Submeter).

8

Acabou de submeter a sua candidatura.
Se a sua candidatura for aprovada, receberá uma
mensagem que indica que se qualifica e com
instruções para receber o benefício do PCA.
O seu passo seguinte é inscrever-se com
um fornecedor de Internet participante
para começar a receber o benefício do PCA.
•

Anote o prazo para inscrição. Se não
se inscrever dentro do prazo, terá de
voltar a candidatar-se.

10

Atestar a sua Qualificação
Pode ser necessário fornecer informações ou documentos adicionais, se não for possível confirmar a sua
elegibilidade, identidade ou morada. Esta secção inclui informações sobre os passos necessários para confirmar as
suas informações, se encontrar estas questões na sua candidatura online. Para obter informações, consulte o nosso
Guia de Documentação Aceitável (disponível em Inglês e Espanhol).

Informações ou Documentos Necessários

Candidatura Online - Visão Geral

Confirmar a sua Morada
Pode ser-lhe solicitado que confirme a sua morada
indicando onde vive no mapa.
•

Se detetar um erro na sua morada, clique ou
toque em fix it here (corrija os dados aqui).

Para localizar o sítio onde vive, faça duplo clique no
mapa ou utilize o botão (+) na parte superior
esquerda para ampliar o mapa. Clique no marcador
assim que tenha encontrado a sua morada no mapa.
Em seguida, selecione Next (Seguinte).
Sugestão: clique ou toque no ícone azul
para expandir a secção “How to Find Your
Address” (Como localizar a sua morada) e ver
um vídeo breve que descreve como utilizar a
ferramenta de mapeamento para localizar a
sua morada.

Confirmar o seu Agregado Familiar se
Qualifica
Pode ser-lhe solicitado que confirme se o seu
agregado familiar se qualifica para mais do que
um benefício.
Responda às perguntas e, em seguida, selecione
Next (Seguinte).

11

Confirmar a sua Identidade
Pode ser-lhe solicitado que carregue documentos
para confirmar as informações de identidade.
•

Se detetar um erro nas suas informações
de identidade, clique ou toque em
fix it here (corrija os dados aqui).

Se tiver de confirmar a sua data de nascimento,
mostre-nos uma cópia de um documento oficial
dentro da validade, tal como uma carta de
condução, que tenha o seu nome próprio e apelido,
bem como a sua data de nascimento.
Se tiver de confirmar o Número de Segurança
Social ou a ID tribal, mostre-nos uma cópia de um
documento oficial dentro da validade, tal como um
Número de Segurança Social ou uma ID tribal, que
inclua o seu nome próprio e apelido, bem como os
últimos 4 dígitos do SSN ou a ID tribal completa.
•

Se não tiver indicado os últimos 4 dígitos do
SSN ou da ID tribal na sua candidatura,
confirme a sua identidade utilizando outra
forma de identificação, incluindo carta de
condução, ID militar, passaporte, número de
identificação fiscal (NIF) ou outro documento
de ID governamental.

Clique ou toque em Choose File (Escolher ficheiro)
para carregar uma cópia ou fotografia do
documento que irá utilizar para confirmar as
informações de identidade.
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Confirmar a sua Qualificação
Também pode ser-lhe solicitado que carregue
documentos que confirmem a sua elegibilidade
(como os seus rendimentos ou a sua participação
num programa governamental).
Primeiro, escolha como se qualifica. Em seguida,
clique ou toque em Next (Seguinte).
Se se qualificar com base nos rendimentos do
agregado familiar, terá de fornecer um documento,
tal como a declaração de imposto do ano anterior,
que inclua o seu nome próprio e apelido (ou do seu
dependente), os seus rendimentos anuais e uma data de
emissão dos últimos 12 meses, ou um documento fiscal
do ano anterior.
Se participar num dos programas de assistência de
qualificação, terá de fornecer um documento, como
uma declaração ou carta de atribuição do benefício,
que inclua o seu nome próprio e apelido (ou do seu
dependente), o nome do programa de qualificação
(como o SNAP), o nome do governo, a entidade tribal,
o administrador do programa, a escola, o distrito escolar,
a universidade ou faculdade que emitiu o documento,
bem como uma data de emissão dentro dos últimos
12 meses ou uma data de validade futura.
•

•

•

Se participar no Programa de Almoço Escolar
Gratuito ou a Preço Reduzido ou Programa de
Pequeno-Almoço Escolar, documentos como uma
carta da escola têm de referir-se ao ano escolar em
curso ou ao ano escolar imediatamente anterior
à candidatura.
Para inscrição numa escola CEP, os documentos
têm de incluir o nome do estudante, o ano escolar
relevante, o nome e o endereço da escola e as
informações de contacto (telefone ou e-mail) da
escola, e atestar que o estudante está inscrito numa
escola CEP para o ano escolar relevante. (O estudante
ainda tem de estar inscrito aquando do momento da
candidatura.)
Relativamente às Bolsas Federal Pell, os documentos
devem ser provenientes da escola do estudante ou do
Ministério da Educação e atestar que o estudante
recebeu uma Bolsa Pell no ano de atribuição em curso.

Clique ou toque em Choose File (Escolher ficheiro)
para carregar uma cópia ou fotografia do
documento que irá utilizar para confirmar as
informações de identidade.
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Depois de ter submetido as informações ou os
documentos, o passo final é certificar e assinar
o formulário de candidatura.
Leia e escreva as suas iniciais na caixa junto a cada
declaração. Tem de rubricar todas a caixas.

A certificação abaixo aplica-se a todos os
consumidores e é necessária para processar a sua
candidatura.
Assine o formulário de candidatura escrevendo
o seu nome legal completo.
Clique ou toque na caixa em branco para confirmar
que compreende que esta é uma assinatura digital
e, em seguida, selecione Submit (Submeter).
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Submeteu a sua candidatura!
Receberá uma mensagem que indica que estamos
a verificar os seus documentos.
Depois de revermos os seus documentos, receberá
um e-mail sobre o estado da sua candidatura.
Também poderá iniciar sessão na sua conta
para verificar o estado da candidatura.
•

Se não for possível confirmarmos as suas
informações com base nos documentos que
submeteu, receberá instruções sobre como
submeter documentos adicionais.

•

Se a sua candidatura for aprovada, receberá
uma mensagem que indica que se qualifica
e instruções sobre como começar a receber
o benefício do PCA.
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