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Comunicado  
Novo portal do MDS 

 
O novo portal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) entrou no ar na tarde de 

16 de setembro de 2015 e busca ampliar o acesso do cidadão a conteúdos dinâmicos e com linguagem mais 
simples. O endereço é o mesmo, www.mds.gov.br, mas o visual mudou por completo. No novo portal, estão 

reunidas informações sobre as principais áreas de atuação do ministério: Cadastro Único, Bolsa Família, 

Assistência Social, Segurança Alimentar, Brasil Sem Miséria e Avaliação e Gestão da Informação.  

 
 

No portal antigo, as informações referentes ao Cadastro Único ficavam dentro da página do Bolsa Família. 
Agora, as homepages estão separadas: 

— http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico   — http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia 

O menu de navegação, que antes ficava na barra superior, foi colocado na vertical, no canto esquerdo de 

cada página. Em relação ao Cadastro Único e ao Bolsa Família, as informações seguem uma hierarquia: 

primeiro aparecem temas de interesse da população em geral, depois vêm os temas mais técnicos, 
referentes à gestão. Os atalhos para os informes, os comunicados, as modalidades de capacitação 

e o acesso ao SIGPBF, entre outros, estão nas capas do site do Cadastro e do site do Bolsa.    

Arquivos de leis, decretos, portarias e outras normas já foram transferidos para a área de legislação no 

novo portal — a busca está funcionando, mas será aperfeiçoada. Para facilitar o trabalho dos gestores, aqui 

estão os links para acessar a Instrução Operacional nº 76, reeditada em 6 de agosto de 2015, que trata das 
ações de Revisão e de Averiguação Cadastral, e a Portaria nº 81, de 25 de agosto de 2015, que altera 

regras de cálculo do Índice de Gestão Descentralizada (IGD).   

O portal passa a contar com áreas de vídeos, rádio e redes sociais. Também será possível fazer filtros para 

buscar informações por área de interesse. Todo o desenho segue a Identidade Padrão de Comunicação 
Digital do governo federal.  

Em um primeiro momento, a mudança pode causar dúvidas e estranhamento. O MDS está ciente de que 

serão necessários ajustes e correções, para que o portal atenda às necessidades dos diversos públicos. Mas, 
para se acostumar ao novo formato, o melhor é navegar.   

http://www.mds.gov.br/
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia
http://mds.gov.br/Plone/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/informes
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/comunicados-1
http://mds.gov.br/Plone/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/capacitacao
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-programa/sistemas-de-gestao-e-de-informacao/sigpbf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Informes/IO_n76_070815.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/portarias/portaria_81_25082015.pdf


 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de 

Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h). 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

http://www.mds.gov.br/falemds/

