O presidente do Grenfell Tower Inquiry (Inquérito sobre a Torre Grenfell) solicita
opiniões sobre os Termos de Referência do Inquérito
Em 15 de junho de 2017, o primeiro-ministro anunciou que haveria um inquérito
público sobre o incêndio na Torre Grenfell que começara no dia anterior. Ela
anunciou desde então que o Inquérito será presidido pelo Sir Martin Moore-Bick.
Inquéritos públicos investigam questões de grande preocupação para o público,
examinando decisões e eventos. Existem regras que regem a forma como os
inquéritos públicos funcionam, estabelecidas na Inquiries Act 2005 (Lei sobre
Inquéritos de 2005).
Os inquéritos públicos são diferentes das investigações criminais. Está a ser
conduzida uma investigação criminal pela Polícia Metropolitana sobre o incêndio
paralelamente a este Inquérito Público. O Inquérito Público não resultará em
processos criminais: destina-se a fornecer fatos e recomendações ao Governo e a
outras autoridades. As conclusões desse inquérito podem ser relevantes aos
responsáveis por decidir se deve haver qualquer indiciação. Se, durante o decurso
da investigação, o Inquérito se deparar com uma atividade criminosa, passará as
informações às autoridades relevantes imediatamente.
O Inquérito sobre a Torre Grenfell é concebido para verificar as causas da tragédia e
garantir que as lições apropriadas sejam aprendidas. Para fazer isso, o Inquérito terá
de examinar todas as circunstâncias relevantes que se precederam e em torno do
incêndio da Torre Grenfell, o seu alastramento por todo o prédio e o seu efeito
sobre os moradores. Isso significa, necessariamente, olhar para circunstâncias bem
além do projeto, construção e modificação do próprio prédio. Significará olhar para
o papel das autoridades públicas relevantes, empreiteiros e as implicações mais
amplas do incêndio para a adequação e aplicação dos regulamentos relevantes.
Significará analisar os acordos existentes localmente para lidar com emergências
desse tipo e analisar o tratamento de preocupações previamente expressadas pelos
residentes locais. Esta lista não é exaustiva.
O âmbito de um inquérito público é fixado pelos seus Termos de Referência. Esses
Termos de Referência ainda não foram determinados. O primeiro-ministro solicitou
à equipa do Inquérito que realizasse uma consulta pública sobre os Termos de
Referência e fizesse recomendações sobre o que deveriam abranger. Por
conseguinte, o presidente está à procura de opiniões sobre o que os Termos de
Referência do Grenfell Fire Inquiry (Inquérito sobre o Incêndio da Grenfell) devem
abranger. Ele quer ouvir as pessoas diretamente afetadas pelo incêndio ou as que
sejam prováveis de se envolver no trabalho do Inquérito, sem que essa consulta seja
restringida aos mesmos.
O Inquérito divulgará as informações em duas fases, com um relatório intercalar
publicado o mais rápido possível.

Haverá várias reuniões durante as próximas duas semanas para ouvir as famílias das
vítimas, os sobreviventes e outros afetados para que as suas opiniões sejam
tomadas em conta. As informações serão disponibilizadas na altura e no local das
reuniões. Alternativamente, os pontos de vista podem ser enviados por escrito por
carta endereçada ao Grenfell Tower Inquiry, Royal Courts of Justice, Strand, London
WC2A 2LL, ou por e-mail para: contact@grenfelltowerinquiry.org.uk, o mais tardar
até ao final do dia 14 de julho de 2017.
O presidente espera que aqueles que apresentam opiniões, compreendam a
necessidade do prazo ser tão curto. Ele não pode começar a tomar provas até ter
recebido os Termos de Referência. Naturalmente, ele quer fazer isso o mais rápido
possível. Não será possível responder às observações escritas individuais, mas a sua
receção será acusada e todas as opiniões fornecidas dentro do prazo serão levadas
em consideração.
O presidente aceita sugestões ou opiniões. As seguintes perguntas podem ser
usadas como guia, mas não são restritivas.


O que acha que o inquérito deve abranger?

● Existe algum tipo de prova que considere ser essencial que o Inquérito
obtenha?
● O que o inquérito deve tratar no seu relatório intercalar? O que deve ser
deixado para o relatório principal, para que o relatório intercalar possa ser
publicado rapidamente?
● Gostaria de ser informado sobre o trabalho do inquérito? Como gostaria de
ser contactado?
Os Termos de Referência podem, por recomendação do presidente, ser alterados
pelo primeiro-ministro no decurso do Inquérito, se for necessário fazê-lo.
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COMUNICADO DE IMPRENSA
O Inquérito sobre a Torre Grenfell busca opiniões sobre o trabalho realizado em
volta do mesmo
Os moradores afetados pelo incêndio da Torre Grenfell e outras partes interessadas
são hoje convidados a ajudar a moldar o trabalho do Inquérito público sobre o
incêndio.
O presidente do Inquérito lançou uma consulta sobre os seus termos de referência,
que definirá o que o inquérito irá abranger.
Qualquer pessoa pode apresentar opiniões via on-line ou por escrito. O documento
de consulta está disponível AQUI. O painel do Inquérito gostaria de ouvir, em
particular, os afetados pelo incêndio, e realizará várias reuniões com grupos-chave.
Serão disponibilizados mais detalhes sobre essas reuniões nos próximos dias.
O presidente do Inquérito, Sir Martin Moore-Bick, considerará todas as sugestões
feitas ao elaborar os termos de referência. Ele irá depois fazer uma recomendação
ao primeiro-ministro, que tomará a decisão final sobre os termos de referência.
Sir Martin Moore-Bick disse:
"Estou determinado a estabelecer todos os fatos sobre o incêndio, para
compreender as suas causas e evitar que essa tragédia aconteça novamente. "
"Para produzir um relatório útil, o mais rápido possível, o âmbito do Inquérito, o
mesmo deve ser dirigido principalmente à própria tragédia, mas devo deixar claro
que vou querer considerar um vasto leque de provas, incluindo o papel das
autoridades públicas relevantes e empreiteiros, para ajudar-me a responder às
questões importantes."
"Portanto, gostaria de ouvir as pessoas diretamente afetadas pelo incêndio e outras
partes envolvidas no formato do trabalho do inquérito e as questões para as quais
deveríamos procurar resposta."
Todas as sugestões devem ser dirigidas à equipa de Inquérito até às 18h de 14 de
julho de 2017.
Todas as sugestões devem ser enviadas para contact@grenfelltowerinquiry.org.uk
ou por correio para Grenfell Inquiry Team, Royal Courts of Justice, Strand, London
WC2A 2LL.
Os jornalistas podem entrar em contacto com a equipa de comunicação social do
inquérito através do 07736 485970 ou media@grenfelltowerinquiry.org.uk

