Senhores Presidentes, Secretários-Gerais e membros da nossa família da FIFA
A menos de 100 dias da decisão que será tomada em Moscovo relativa à escolha da sede da Copa
do Mundo FIFA™ 2026, gostaríamos de falar diretamente com os senhores sobre a nossa
histórica Candidatura Unida – a primeira candidatura conjunta de três países – e a nossa visão
única para o futebol a nível global.
Como vizinhos e amigos – quase 500 milhões de pessoas no Canadá, México e Estados Unidos –
decidimos apresentar uma candidatura conjunta à Copa do Mundo FIFA™ 2026 em vista da
nossa capacidade única de oferecer benefícios económicos sem precedentes à nossa família
global do futebol.
Juntas, as nossas três nações oferecem:
•

um exemplo de unidade – o espírito multicultural e multilingue do futebol – que apenas o
nosso fantástico desporto pode oferecer ao mundo;

•

estabilidade, certeza, recursos, instalações de classe internacional e experiência, que são
essenciais para o sucesso da organização de uma nova Copa do Mundo FIFA™ ampliada;
e

•

sucesso comercial incomparável, com recordes de venda de bilhetes, que ajudarão todas
as Associações Membros, das de menor às de maior porte, da nossa família de 211
nações do futebol a desfrutar um futuro saudável e próspero.

A nossa unidade está refletida nos mais altos níveis da nossa candidatura. No mês passado, a
Federação de Futebol dos Estados Unidos elegeu o seu novo Presidente, Carlos Cordeiro. A
Candidatura Unida tem o prazer de dar as boas-vindas a Carlos como copresidente da
Candidatura, juntamente com Steve Reed e Decio de Maria, os Presidentes das Federações
Canadiana e Mexicana.
Na qualidade de copresidentes da nossa Candidatura Unida, temos, os três, o orgulho de
representar o compromisso conjunto dos povos do Canadá, México e Estados Unidos de sediar a
primeira Copa do Mundo FIFA com 48 seleções com unidade e com estabilidade e certeza sem
paralelos. Estamos gratos a Sunil Gulati, que serviu como presidente antes da recente eleição e
continuará a fazer parte do conselho da comissão de candidatura.
UNIDOS, EM UM, Canadá, México e Estados Unidos estão prontos para sediar a Copa do
Mundo FIFA™ em 2026 e ajudar a elevar o desporto global a novos patamares. Juntos,
representamos uma visão unificada que transcende fronteiras nacionais e política. Estamos
determinados a demonstrar que, em momentos difíceis, quando forças no mundo inteiro muitas

vezes dividem as pessoas, o futebol pode relembrar-nos dos valores e ideais que partilhamos –
humanidade, amizade e respeito mútuo – e que nos unem como seres humanos.
Temos a honra de participar desta campanha e estamos determinados a ouvir e aprender uns com
os outros – não apenas para conquistar a sua confiança e o seu voto, mas também para assegurar
que a Copa do Mundo FIFA™ 2026 ajudará todos os membros da nossa família global do
futebol a concretizar o seu mais elevado potencial.
Agradecendo desde já, aproveito para expressar que será um prazer ter a oportunidade de falar
diretamente com cada um nos próximos dias e semanas.
Steven Reed, Decio De Maria e Carlos Cordeiro
Copresidentes
Comissão da Candidatura Unida

