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TEM DIFICULDADES PARA 
PAGAR A RENDA E OS 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

ESSENCIAIS EM ATRASO OU 
ATUAIS? 

 
O Programa de Assistência de Aluguer de Emergência de New Hampshire 

oferece assistência aos residentes elegíveis que têm dificuldades para 
pagar a renda e serviços públicos essenciais durante a pandemia da 

COVID-19. 
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O QUE ABRANGE O PROGRAMA 
■ Pagamentos de renda em atraso e futuras. 
■ Serviços públicos essenciais, como eletricidade, 

custos de aquecimento doméstico, água, esgoto, 
lixo. 

■ Outros custos relacionados com a habitação, como 
despesas de Internet e realocação (incluindo taxas de 
pedido de aluguer, taxas de ligação de serviços 
públicos e depósitos de segurança). 

■ Assistência de serviços públicos essenciais mesmo 
se os agregados familiares não receberem ou 
precisarem de assistência para a renda. 

 
ELEGIBILIDADE DO PROGRAMA 

■ Pelo menos uma pessoa em um agregado familiar 
qualificou-se para prestações de desemprego, teve a 
sua renda reduzida, teve custos significativos ou 
passou por outras dificuldades financeiras durante a 
pandemia. Devem ser cumpridos determinados 
requisitos de rendimento. 

■ Os agregados familiares não precisam de receber 
pagamentos de prestação de desemprego. 

■ Os agregados familiares elegíveis podem qualificar-
se para assistência para rendas em atraso e futuras 
e pagamentos de serviços públicos essenciais por um 
período não superior a 18 meses. 

■ A agência CAP ajudará na identificação das 
informações necessárias.  

 
 
 
 
 

 
A sua agência Parceria de Ação Comunitária (CAP) irá auxiliá-lo no processo de inscrição. 

O pedido pode ser preenchido online ou pode solicitar um pedido em papel. 

Este financiamento é federal e é atribuído através do Gabinete do Governador para Assistência e Recuperação de Emergência. 
É administrado pela New Hampshire Housing, em colaboração com as agências de Parceria de Ação Comunitária. 

TEM DIFICULDADES PARA 
PAGAR A RENDA E OS 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

ESSENCIAIS EM ATRASO 
OU ATUAIS? 

O Programa de Assistência de Aluguer 
de Emergência de New Hampshire 
oferece assistência a residentes 
elegíveis que estão a passar por 

dificuldades financeiras durante a 
pandemia e correm o risco de ficar sem 

teto ou de viver em habitações 
inseguras ou insalubres. 
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PARA A ASSISTÊNCIA: 
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