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O relatório refere que as estatísticas israelitas estão em contradição com os conceitos básicos do seu sistema de contas

A entrada de Israel na OCDE: um sinal de capitulação

N
o dia 10 de Maio, os 31 países da OCDE, in-
cluindo Portugal, votaram a favor da adesão 
do Estado de Israel, assim culminando um 
longo processo de convite e exame dessa ade-
são. A nosso ver, este caso da adesão de Israel 

à OCDE merece ser ainda discutido, porque não se tratou 
e não se trata de um processo normal, devido ao contexto 
das múltiplas e continuadas infracções do direito inter-
nacional relativamente aos territórios ocupados após a 
guerra de 1967 e ao tratamento da população palestiniana 
dentro desses territórios e dentro de Israel. 

Como é óbvio, não questionamos o direito de o Es-
tado de Israel, como outros Estados, aderir à OCDE, 
desde que respeite as normas do direito internacional, 
os direitos humanos universais e os valores da liberdade 
e respeito mútuo nas relações económicas e políticas 
internacionais que os princípios fundadores da OCDE 
explicitamente exprimem. Porém, o documento orien-
tador da adesão de Israel à Convenção da OCDE, apro-
vada pelo Conselho desta organização em Novembro de 
2007, estabeleceu como condição para a adesão deste 
país que este demonstrasse o seu compromisso com os 
“valores fundamentais” partilhados por todos os países 
membros. Entre esses valores, eram expressa-
mente referidos “um empenhamento na de-
mocracia pluralista fundada no primado do 
direito e no respeito dos direitos do homem, 
o respeito dos princípios abertos e transparen-
tes da economia de mercado e um objectivo 
comum de desenvolvimento sustentável”. Ora, 
a política e a prática do Estado de Israel con-
trariam estes valores e princípios e ofendem 
as normas da convenção fundadora da OCDE 
e as próprias orientações estabelecidas pela 
OCDE para a adesão.

Na nossa opinião, todos estes “valores fun-

damentais” são negados por Israel: pela sua reconhe-
cida recusa em cumprir numerosas resoluções da ONU 
relativamente à autodeterminação palestiniana, pela 
discriminação relativamente aos cidadãos de Israel de 
origem palestiniana, pela ocupação militar dos terri-
tórios palestinianos (que é fortemente perturbadora 
da paz, da estabilidade e das relações económicas e 
políticas na região), pela política agressiva e ofensiva 
dos direitos humanos das populações destes territórios 
e destrutiva da sustentabilidade da sua economia, de 
que são exemplos a recente agressão e o continuado 
bloqueio ao território de Gaza, a política de checkpoints 
de controlo e a expansão ilegítima de colonatos nos 
citados territórios. 

Consideramos, portanto, lamentável que a OCDE e 
o Governo português, em particular, tenham ignorado 
este contexto na deliberação que tomaram, sobretudo 
porque os factos relevantes foram amplamente docu-
mentados nos elementos de prova contrários à adesão de 
Israel apresentados à OCDE por numerosas organizações 
dos direitos humanos durante o processo de exame da 
sua candidatura à adesão. Mas ainda mais grave é a es-
candalosa inconsistência da OCDE em relação aos seus 
próprios princípios e aos critérios que foram acordados 
para a acessão de Israel. 

Lamentamos a este propósito que a decisão tomada 
tenha contrariado os resultados da análise do seu pró-
prio Comité de Estatística, que referiu, no seu parecer 
de Fevereiro de 2010, que Israel foi incapaz de resolver 
satisfatoriamente as exigências quanto ao fornecimento 
de estatísticas económicas que distingam este Estado do 
território palestiniano e do território da Síria que persis-
te em ocupar militarmente. Aliás, o relatório interno em 
causa refere que as estatísticas israelitas neste domínio 
estão em fl agrante contradição com os conceitos básicos 
do seu sistema de contas nacionais e, mesmo assim, o 

Comité deu um parecer favorável para Israel! Este “lap-
so” na deliberação da OCDE é particularmente grave e 
põe em causa a credibilidade do processo e da decisão, 
abrindo, no caso de Israel ,uma excepção perigosa que 
mina a legitimidade do direito em geral.

Os factos conhecidos comprovam que  a decisão relati-
va à adesão é um sinal decepcionante de capitulação da 
OCDE e da comunidade internacional face à sua política 
de ocupação, de colonização e de discriminação. Mem-
bros da Comissão Nacional de Apoio ao Tribunal Russel 
sobre a Palestina
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O 
anterior provedor dos Leitores, o meu amigo 
Joaquim Vieira, passava-se, com razão, com 
os erros de concordância. 

A minha embirração é mais com o género 
das concordâncias. Quase sempre é o masculi-

no que prevalece — e soa mal. No PÚBLICO de anteontem, 
lia-se o título “Professores, saúde e pensões serão os mais 
afectados”. Está correcto. Mas, mesmo subentendo-se, 
acaciamente, “sectores”, soa mal. Os professores são 
professores e professoras. A saúde é feminina. E as pen-
sões também. Não deveria ser preciso dizer “Professores 
e professoras, saúde e pensões serão as mais afectadas”. 
Basta uma simples regra de maioria. O único substantivo 
masculino é professores. Os outros dois substantivos são 
femininos (a saúde e as pensões). 

Daí que haja uma maioria de dois-terços, sufi ciente na 
Assembleia da República para alterar a Constituição. Deve-
ríamos contar os substantivos e agirmos de acordo com o 
género deles. Há um tirania masculina. O planeta Marte e 
a Lua fi cam mais vezes próximos de nós do que próximas. 
Nos casos fi fty-fi fty, o ouvido atira-nos para fazer a concor-
dância com o género do substantivo mais recente — mas 
subsiste o preconceito que o masculino é mais correcto.

Em vez de dizer que o carapau e a sardinha são delicio-
sos, prefi ro dizer que a sardinha e a petinga são deliciosas 
ou que todos estes peixes são deliciosos. 

A falta de concordância fi ca sempre mal. Dentro desse 
mal, o machismo de preferir a concordância masculina 
ainda mais mal fi ca.
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