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Programas de apoio financeiro  
para cuidados infantis do EEC  
EEC Child Care Financial Assistance Programs (Portuguese) 
 
 
O Department of Early Education and Care (EEC, ministério da educação e cuidados infantis) ajuda 
famílias elegíveis a encontrar e pagar programas de educação e cuidados infantis e de ocupação de 
tempos livres. Devido ao financiamento limitado, as famílias elegíveis podem ser colocadas na lista 
de espera do EEC para apoio financeiro até que financiamento esteja disponível.   
 
 
 
 
 
Para serem elegíveis para o apoio financeiro do EEC, todos os pais/tutores no seu agregado familiar 
têm de cumprir ambos os requisitos de rendimento e de actividade. 
 
1. REQUISITO DE RENDIMENTO 
 
Pode ser elegível para apoio financeiro do EEC se o rendimento bruto anual (antes de impostos) do 
seu agregado familiar for igual ou inferior aos montantes indicados na tabela abaixo.   
 
Para ver se é elegível: 

1. Localize a coluna no topo que corresponde à dimensão do seu agregado familiar. 
2. Leia a linha seguinte para encontrar o montante de elegibilidade de rendimento para o 

seu agregado familiar. Utilize a linha do fundo caso a sua família tenha alguma criança 
ou um dos pais com necessidades especiais. 

3. Se o rendimento bruto do seu agregado familiar for igual ou inferior ao montante de 
rendimento indicado para a dimensão e o tipo do seu agregado familiar, pode ser elegível 
para receber apoio. 

 
Os níveis de rendimento baseiam-se no State Medium Income (SMI, rendimento médio do estado) 
de 2008. 

  
2. REQUISITO DE ACTIVIDADE  
 
Se preencher o requisito de rendimento anterior, todos os pais/tutores no agregado familiar têm 
também de participar numa das seguintes actividades:  
 

◘ estar a trabalhar, à procura de emprego ou inscritos num programa de instrução ou formação (não 
incluindo ensino superior/faculdade de direito ou medicina) durante pelo menos 20 horas por semana 
para cuidados a tempo parcial e durante pelo menos 30 horas por semana para cuidados a tempo 
inteiro; 
 

Dimensão do agregado 
familiar: Dois   Três Quatro Cinco Seis Sete 

O rendimento familiar é igual ou 
inferior a: 
(50% do SMI) 

$31,740 $39,208 $46,676 $54,144 $61,612 $63,012 

O rendimento familiar com uma 
criança ou um dos pais com 
necessidades especiais é igual ou 
inferior a: 
(85% do SMI) 

$53,957 $66,653 $79,348 $92,045 $104,740 $107,120 

SOU ELEGÍVEL PARA RECEBER APOIO FINANCEIRO DO EEC  
PARA CUIDADOS INFANTIS? 
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◘ estar reformados (apenas se tiverem mais de 65 anos de idade); ou 
 
◘ se você ou a sua criança tiverem necessidades especiais diagnosticadas e documentadas (incluindo: 
autismo, distúrbios emocionais, atraso de desenvolvimento, deficiência física, deficiência cognitiva, 
dificuldades específicas de aprendizagem, distúrbios sensoriais, problemas de saúde, distúrbios de 
comunicação e distúrbios neurológicos).         

 
COMO POSSO CANDIDATAR-ME?  
Para saber se é elegível para o apoio financeiro do EEC:  

• Ligue para o número 1-800-345-0131 para localizar uma Child Care Resource and 
Referral Agency (CCR&R, agência de recursos e recomendação de cuidados infantis) na 
sua área; ou 

• Visite o nosso Web site em: http://www.eec.state.ma.us para descobrir uma Child 
Care Resource and Referral Agency (CCR&R, agência de recursos e recomendação de 
cuidados infantis), um programa Community Partnership for Children (CPC, parceria 
comunitária para as crianças), um prestador de cuidados infantis contratado pelo EEC ou 
um programa Head Start. 

 
QUANTO TEMPO TEREI DE ESPERAR PELO APOIO? 
Mesmo que a sua família seja elegível, pode ter de esperar até dois anos devido ao financiamento 
limitado. Algumas famílias podem ter prioridade, em função das respectivas circunstâncias. Quando 
se candidatar, ser-lhe-ão colocadas perguntas sobre a sua situação para ver se é elegível para 
receber ajuda mais cedo.  
 
O QUE ACONTECE ENQUANTO ESPERO? 
Enquanto espera, irá receber cartas de “renovação” a cada seis meses de uma CCR&R, de um 
prestador de cuidados infantis contratado pelo EEC, de um programa CPC ou de um programa 
Head Start. Tem de responder a estas cartas de modo a permanecer na lista de espera. As 
informações de contacto constarão da carta. 
 
O QUE DEVO FAZER SE AS MINHAS INFORMAÇÕES SOFREREM ALTERAÇÕES? 
Contacte a CCR&R local ou o programa que o(a) colocou na lista de espera do EEC para lhes indicar 
os seus novos dados de endereço, rendimento, dimensão do agregado familiar ou nome. Também 
deverá ligar sempre que a sua situação mude. 

 
O QUE ACONTECE QUANDO O APOIO FINANCEIRO FOR DISPONIBILIZADO? 
Receberá uma carta de uma CCR&R, de um prestador de cuidados infantis contratado pelo EEC, de 
um programa CPC ou de um programa Head Start quando o apoio financeiro do EEC ficar 
disponível.  Tem de ligar no prazo de 15 dias para marcar uma entrevista ou para lhes indicar 
que não está interessado(a).   
 
É importante que ligue rapidamente, dado que a vaga pode ser preenchida por outra criança em 
lista de espera. Não se esqueça também de lhes indicar se tiver outra criança que precisa de 
cuidados, pois pode também ser elegível para apoio nessa altura. 
 
POSSO ESCOLHER O PROGRAMA DE CUIDADOS INFANTIS QUE PRETENDO?  
Em função da sua situação, pode receber um vale que poderá apresentar em qualquer programa 
com uma vaga para o(s) seu(s) filho(s). Caso contrário, a sua carta será proveniente de um 
programa específico com vaga apenas nas respectivas instalações. Pode optar entre inscrever o 
seu filho neste programa ou ser novamente colocado(a) na lista de espera. 
   
O QUE DEVO LEVAR PARA A MINHA ENTREVISTA? 
Ser-lhe-á pedido que leve determinados documentos para a sua entrevista, como informações 
sobre o seu agregado familiar e rendimento, para confirmar que continua a ser elegível.   
 
TEREI DE PAGAR PELOS CUIDADOS DO MEU FILHO? 
Em geral, a maioria das famílias tem de pagar uma contribuição, com base numa escala 
progressiva de tarifas em função do rendimento e da dimensão do seu agregado familiar. As 
famílias com mais de uma criança inscrita têm direito a um desconto.  


