
O Direito de Resposta é a forma mais

eficaz de corrigir uma informação errada

que foi escrita ou dita sobre uma pessoa

ou sobre determinada organização na

imprensa. Porque, mais do que desmentir

alguma coisa, o Direito de Resposta

permite esclarecer. 

Os desmentidos, por outro lado,

costumam ter o efeito contrário e, muitas

vezes, acabam por se limitar a dar maior

dimensão e mais destaque à informação

errada que antes foi veiculada.

Têm direito de resposta e de retificação

todas as pessoas, singulares ou coletivas,

que tenham sido alvo de referências que

possam afetar a sua reputação ou bom

nome, ou de referências erróneas ou

inverídicas que lhes digam respeito.

O Direito de Resposta pode ser exercido

tanto relativamente a textos como a

imagens e deve ter exatamente o mesmo

destaque da notícia que lhe deu origem.

Deverá também ser publicado ou emitido

num prazo relativamente curto.

Para evitar que venha a ser alvo da

publicação de um Direito de

Resposta, o jornalista deve ouvir

todas as partes envolvidas na peça

que está a preparar, bem como

confirmar e averiguar a veracidade

da informação que vai reproduzir

antes de publicar ou emitir a sua

peça. 

A agência de comunicação pode ter

um papel muito importante –

evitando a necessidade de Direito

de Resposta - ao fazer a ponte entre

alguém ou alguma organização e a

imprensa, por forma a dar a versão

dessa mesma pessoa ou empresa

antes da peça ser publicada.

                 Sabia que...

Cerca de um quinto das queixas

recebidas pela ERC desde o início da

sua atividade, em 2006, ou seja, em

média, um pouco mais de uma por

semana, tem como objeto o alegado

incumprimento ou o cumprimento

deficiente dos direitos de resposta e de

retificação? 

Conheça as perguntas mais frequentes

aqui.

Mas, como pode ser evitado o
Direito de Resposta?
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https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73838080/202101300646/73531744/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.erc.pt/download/YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9maWNoZWlyb3Mvb2JqZWN0b19vZmZsaW5lLzMyOC5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjUwOiJicm9jaHVyYS1lcmMtZGlyZWl0b3MtZGUtcmVzcG9zdGEtZS1kZS1yZXRpZmljYWNhbyI7fQ==/brochura-erc-direitos-de-resposta-e-de-retificacao

