
Reino Unido: O incêndio da Grenfell Tower aprofundou a crise política  

 

Correspondente do Labour News (1) 

Vários jornais britânicos cognominaram Theresa May como «Zombie PM» – Primeiro-

ministro zombie. Após uma pesada derrota nas eleições, May é com efeito uma morta-viva, 

continuando à frente do Governo mas sem ter nenhuma legitimidade, com um Partido 

Conservador ainda mais dividido – que só a apoia para evitar uma nova crise política – e um 

Parlamento onde o seu Partido tem apenas uma maioria de quatro deputados. 

 

Desde o dia a seguir ao terrível incêndio, às centenas, os habitantes foram pedir contas aos eleitos. 

 

O novo Governo, com mudanças marginais, foi empossado pela Rainha. Contudo, 

nenhum acordo para assegurar uma maioria estável no Parlamento foi ainda concluído com os 

unionistas do DUP (Partido que defende a unidade da Irlanda do Norte com o Reino Unido-

Unido, contra a unidade da Irlanda), o que coloca todas as medidas do Governo à mercê das 

divisões dos Conservadores. Aliás, isto levou May a renunciar a várias das medidas 

emblemáticas do seu Manifesto eleitoral. No discurso de investidura (2), a Rainha não citou a 

taxa sobre os cuidados ao domicílio para as pessoas idosas dependentes (que parece ter sido 

esquecida), tal como as medidas para bloquear as pensões de aposentação, suprimir as 

refeições gratuitas nas escolas e o subsídio para o aquecimento a óleo das habitações, e ainda 

a quantificação dos objectivos para redução da imigração – tudo medidas que dividem os 

Conservadores.  

  

Uma semana antes, um incêndio tinha destruído completamente uma torre de 

alojamentos sociais – a Grenfell Tower – situada no bairro chique do Leste de Londres, 



Kensington. Aquilo que poderia ter sido apenas um caso dramático mas pouco relevante, 

cristalizou a cólera de toda a população contra um Governo odiado e fraco. 

O imóvel de vinte e sete andares tinha sido renovado recentemente. O isolamento tinha 

sido refeito com placas isolantes que contêm plástico inflamável e cujo revestimento não 

resiste ao fogo. Estas placas para isolar fachadas são proibidas em vários países… mas elas 

são muito mais baratas que as placas resistentes ao fogo. O incêndio acidental começou no 2º 

andar e, passados alguns minutos, todo o imóvel foi atingido pelo fogo, tendo os residentes 

ficado bloqueados nas escadas cheias de fumos tóxicos, o que provocou 79 mortos. Os 

sobreviventes não foram socorridos imediatamente, tendo ficado entregues a si-próprios. É 

citado o caso de um adolescente que, após a noite do incêndio, foi fazer o seu exame de GCSE 

(o equivalente de um brevet) nessa manhã. 

No dia seguinte, houve uma manifestação de centenas de pessoas, com muitas a 

forçarem a entrada na Câmara municipal de Kensington, para pedirem contas aos eleitos 

Conservadores. Outras cercaram May, que se tinha deslocado à Torre, tendo a manifestação 

prosseguido no centro de Londres. 

É claro aos olhos de toda a gente que foi a sua situação de pobreza que levou àquelas 

mortes. 

May teve que admitir que o apoio às vítimas tinha sido deficiente. De forma urgente, o 

Governo lançou um inquérito ao nível das colectividades territoriais, tendo sido concluído que 

pelo menos 27 torres de imóveis teriam placas isolantes do mesmo tipo que as usadas na 

Grenfell Tower. 

Alguns dias após a sua investidura, May participou numa Cimeira Europeia em 

Bruxelas. També aí, a sua posição após o acto eleitoral tem a hostilidade dos dirigentes da 

União Europeia (UE), que vêem na fragilidade do Governo dos Conservadores um novo 

elemento de desestabilização da UE e dos outros governos europeus. Houve uma situação, que 

provocou uma reacção clara. Enquanto a UE se propõe garantir aos cidadãos britânicos a 

viverem no estrangeiro o direito de continuarem nesses países da UE, May só propôs um 

acordo temporário para os cidadãos da UE que vivem no Reino Unido. Perante isso, a 

Chanceler alemã, Angela Merkel, declarou que as negociações não eram uma prioridade e que 

«a UE não se deixaria consumir por essas negociações». Com efeito, para Merkel trata-se de 

salvar o que resta da UE, quando todos os governos europeus são rejeitados em todo o lado. 

Merkel colocou no centro das discussões três questões: o terrorismo, a defesa comum e o 

alargamento dos acordos de livre comércio. Não que, deste modo, ela possa ultrapassar a crise 

profunda da UE, mas os dirigentes europeus recusam aventurar-se no atoleiro do Brexit com 

um Governo que já não tem qualquer legitimidade. 

 

_________________________________ 

(1) O Labour News é um Boletim editado por militantes do Partido Trabalhista que são simpatizantes da IVª 

Internacional. Este artigo foi traduzido de Informations ouvrières – Informações operárias, o semanário do 

Partido Operário Independente, de França – edição nº 459, de 28 de Junho de 2017 

(2) Enquanto Chefe do Estado, a Rainha nomeia o Primeiro-ministro e anuncia no Parlamento a política do 
Governo, aquando do discurso da sua investidura. 


