WebInq - Instruções para adesão e resposta ao IREP
Inquérito aos Trabalhos de Reparação - Comércio Internacional
Siga os seguintes passos para aderir ao WebInq e ativar a resposta ao IREP para uma empresa:
1. Aderir ao WebInq
Aceda ao site: http://webinq.ine.pt

2. Autenticar-se no WebInq (Login)
Caso já seja ADERENTE, autentique-se através do seu código de
aderente e password:

Escolha a opção RESPONDER / Empresas:

Escolha a opção Entrar

3. Registo de novo aderente:
Selecione a opção: Quero registar-me

4. Identificação do aderente:
Preencha os dados solicitados e selecione Seguinte.

Deverá aceitar as condições de adesão e selecionar Seguinte

5. Confirmação dos dados do aderente:
Confirme que os dados introduzidos estão corretos e selecione
Seguinte.

6. Registo efetuado:
É apresentado no ecrã o código de ADERENTE. Deverá
imprimir esta informação.
A password será enviada para o email de registo do
aderente.
Para iniciar o preenchimento basta selecionar Ir para a
autenticação

teste@teste.pt

teste@teste.pt
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7. Associar empresa
(Se já lhe foi enviada a chave mestra, passe para o ponto 8.)
No menu existente no canto superior direito do ecrã, escolha a opção
Executar / Associar Empresa.

8. Ativar a chave mestra
(procedimento a executar apenas uma vez)
No menu Acesso inicial, escolha a opção Ativar chave mestra:

Preencha todos os dados identificativos da empresa e escolha a opção
Enviar.

Preencha o identificador com 01 e número de contribuinte da empresa,
por exemplo:

Preencha a chave mestra enviada por carta pelo INE, por exemplo:

Escolha a opção Enviar

Após a submissão dos dados identificativos da empresa, será enviada, n o
mais curto espaço de tempo (normalmente 48 horas), por correio postal ,
uma chave mestra para poder gerir os inquéritos a responder.

9. Ecrã Unidade inquirida

Caso os códigos estejam corretamente inseridos, surgirá uma mensagem
de sucesso. Neste caso, escolha a opção Continuar.

10. Ativar IREP para aderente secundário

De seguida, surgirá o seguinte ecrã:
Escolha a opção ”aderente secundário”:

Aqui o Aderente principal poderá também visualizar os inquéritos Fora de
Prazo, A Decorrer e a possibilidade de Corrigir/Consultar as Entregas
efetuadas (ponto 20).
(Se a resposta vai ser efetuada pelo aderente principal, passe para
ponto 13)

11. Ativar IREP para aderente secundário

Será apresentado o quadro abaixo:

12. Ativar IREP para aderente secundário
Esse código de ativação, será enviado para a caixa de correio
eletrónico do aderente principal. Depois bastará comunicar ao
aderente secundário a quem foi delegada a resposta.

Ao selecionar o inquérito pretendido será emitido o código de
ativação do inquérito.
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13. Selecionar o inquérito para resposta

14. Preenchimento do inquérito
Confirme os dados e indique a situação da unidade inquirida:

Selecionar o inquérito a responder, como por exemplo:
IREPEXP – janeiro (2021)

Após selecionar o inquérito, surgirá a imagem do formulário eletrónico
para resposta.

Após o preenchimento destes elementos deverá passar ao
preenchimento do inquérito selecionando a opção “INQUÉRITO”.
Caso não tenha efetuado reparações neste período, bastará
selecionar na opção 3 “NÃO” e confirmar.

15. Preenchimento do inquérito
Para responder ao inquérito deverá clicar no botão “adicionar”

16. Preenchimento do inquérito
Indique o Pais, a Nc8 e o valor da reparação em Euros.
Caso pretenda adicionar mais linhas, clique novamente em ADICIONAR
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17. Responder ao IREP

18. Responder ao IREP

Após o preenchimento todas as reparações desse mês, e caso não haja
erros, bastará selecionar o botão RESPONDER:

Caso a resposta seja efetuada por um Aderente Secundário, o
Aderente Principal também receberá um e -mail como
comprovativo da entrega efetuada pelo Aderente Secundário.

Aparecerá em ecrã uma confirmação de resposta, que poderá ser
impressa, se necessário. A resposta será considerada entregue pelo
WebInq, ficando registado o momento de resposta.
Será igualmente enviada uma mensagem e-mail para o aderente como
comprovativo da entrega.

19. Substituir uma declaração enviada

20. Substituir uma declaração enviada

Caso seja necessário, uma declaração já enviada pode ser substituída por
outra.

Ao clicar na opção ENTREGAS, é apresentado o quadro seguinte:

Ao selecionar a empresa que pretende efetuar a resposta, selecione a
opção ENTREGAS.

Selecione o inquérito e de seguida selecione PESQUISAR.

Selecione o inquérito a corrigir selecionando

.

WebInq - Instruções complementares
Para outros esclarecimentos sobre o IREP, visite o site do INE em www.ine.pt ou https://webinq.ine.pt (selecionando a opção
Empresas/Pesquisar inquéritos /IREP ou Empresas/Downloads) ou contacte o INE.

Instituto Nacional de Estatística
Delegação do Porto - DRGD
Edifício Scala - Rua do Vilar, 235
4050-626 Porto
Telefone: 226 072 080
e-mail: irep@ine.pt
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