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Caros Membros da Comissão de Homenagem da Torre de Grenfell,

Mais uma vez obrigado pelo convite para me encontrar convosco e ouvir diretamente o
trabalho vital que têm vindo a desenvolver. Agradeço a vossa franqueza sobre o que
necessitam do governo para poderem dar continuidade a este trabalho. Compreendo a
importância de deixar, por escrito, a importância de vos proporcionar a confiança e clareza
de que necessitam para dar continuidade ao trabalho que têm vindo a desenvolver com as
vossas comunidades.
Quero deixar claro que tanto eu, como o governo, estamos inequivocamente empenhados
em apoiar a Comissão de Homenagem da Torre de Grenfell na criação de um monumento
adequado e duradouro, conforme determinado pela comunidade, para homenagear as
pessoas que perderam a vida nesta tragédia. Reconheço a importância do vosso papel em
liderar este processo liderado pela comunidade e quero garantir-vos que isso é honrado
pelas autoridades públicas que vos vão apoiar na vossa tomada de decisões sobre o futuro
monumento. Por conseguinte, faz sentido que todas as opiniões sobre o monumento
sejam enviadas à Comissão de Homenagem para que as possam considerar juntamente
com as vossas comunidades e vou fazer todos os possíveis por o apoiar.
Reconheço a importância da torre e a natureza extremamente sensível das discussões
acerca deste assunto, especialmente para os familiares dos falecidos. Como deixei claro
tanto na nossa reunião, como na carta que enviei ao jornal The Sunday Times este mês,
estou determinado a ouvir o que as famílias dos falecidos, os sobreviventes e outros
membros afetados da comunidade local têm a dizer antes da tomada de qualquer decisão
sobre a torre.
Como foi dito na reunião, gostaria de reafirmar os princípios assinados em 2018, que
definem o compromisso do governo em colocar a comunidade no centro do processo de
escolha de um monumento digno no local, juntamente com os compromissos que o
governo fez relativamente à forma como as futuras decisões da Torre de Grenfell seriam
abordadas e tomadas. Isto inclui que as decisões sobre a gestão do local e quaisquer
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decisões para demolir a torre deverão dar prioridade à segurança do local e não venham a
prejudicar as investigações ou o processo de justiça penal. Sei que já houve vários
ministros que ocuparam o meu cargo desde que os compromissos foram feitos e é
importante que eu confirme novamente que o governo continua a reafirmá-los.
Compreendo que serei responsabilizado a este respeito.
O diálogo sobre este ponto importante deve ser sensível e respeitar integralmente a
importância da Torre de Grenfell para as famílias dos falecidos, sobreviventes, e
comunidade local. Não tenho reservas em reafirmar esta posição como sendo um guia
válido e preciso das ações atuais do governo, do mesmo modo que era em 2018. Deixaram
claro que a torre é importante para vós como local onde se encontram os corpos dos
vossos entes queridos e, por conseguinte, uma decisão sobre o seu futuro é especialmente
importante para as pessoas mais intimamente afetadas.
Assim, estou claramente ciente de que estes compromissos vão guiar tanto a minha
abordagem, como a do meu departamento. Desejo ser transparente e, como foi acordado
na reunião, concordo que tornem esta carta pública.
Ouvi como a justiça faz parte essencial do vosso percurso a seguir. Posso assegurar-vos
de que o governo está empenhado em chegar à verdade sobre o que aconteceu na Torre
de Grenfell e porquê. Quero assegurar-me de que as decisões relacionadas com o local
não interferem com o trabalho importante da Polícia Metropolitana, a Investigação da Torre
de Grenfell e o HM Coroner. Na reunião com os sobreviventes e famílias dos falecidos que
se realizou a 13 de outubro, foi-me perguntado se pode ser dada uma garantia de que
qualquer eventual demolição da Torre antes da conclusão da investigação da comissão ou
policial não colocaria em risco a investigação criminal. Quanto nos reunimos, vocês
repetiram novamente que precisam de garantias a respeito deste ponto, para poderem ter
confiança sobre as futuras decisões relacionadas com a torre. Levo este assunto muito a
sério. Como parte dos passos seguintes, vou continuar a trabalhar com as agências de
justiça para vos dar todas as garantias possíveis a este respeito.
Por último, pediram uma revisão independente das recomendações de engenharia relativas
à condição da torre. Aceito totalmente a necessidade de abertura e transparência para que
vocês e os outros membros da comunidade de sobreviventes e famílias dos falecidos
possam ter uma ideia completa da situação estrutural da torre. É importante que as famílias
tenham acesso à informação para poderem tomar as respetivas decisões. O departamento
publicou relatórios de engenharia sobre a condição da torre e uma revisão independente de
pares no início deste ano. Como pode ser constatado nestes documentos, a torre está
bastante danificada e o seu estado continuará a agravar-se com o passar do tempo devido
às condições meteorológicas e às mudanças sazonais. Contudo, todas as obras que foram
feitas até à data – bem como as que ainda se encontram a decorrer – significam que as
pessoas a viver, trabalhar ou estudar por perto poderão continuar a fazê-lo sem receio.
Gostaria de apoiar uma avaliação independente adicional do estado da torre em que os
membros da comunidade de sobreviventes e familiares dos falecidos possam ter total
confiança. Pedi aos meus funcionários que trabalhem com os sobreviventes e familiares
dos falecidos, para que se faça essa avaliação.
Agradeço-vos mais uma vez pela oportunidade de me encontrar convosco, para que eu
pudesse ouvir e compreender melhor as vidas e experiências por detrás da Comissão de
Homenagem da Torre de Grenfell. Na minha opinião, o vosso trabalho é vital e quero fazer
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todos os possíveis por vos ajudar a completá-lo. Aguardo com antecipação a oportunidade
de me reunir convosco novamente, para continuar este diálogo importante.

Saudações cordiais,

RT HON MICHAEL GOVE MP
Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities
and Minister for Intergovernmental Relations
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