Senhores Presidentes, Secretários-Gerais e membros da nossa família da FIFA,
Hoje, em nome do Canadá, Estados Unidos e México, temos o orgulho de apresentar
formalmente a nossa histórica Candidatura Unida a sede da Copa do Mundo FIFA™ 2026. A
nossa candidatura inclui as 23 cidades que competirão para serem selecionadas como uma das 16
Cidades-Sede finais – todas com um histórico comprovado de sucesso como anfitriãs dos
maiores eventos desportivos internacionais do mundo.
Esse histórico de sucesso é importante, pois 2026 será a maior Copa do Mundo FIFA™ da
história. Cerca de 1.100 jogadores de 48 países disputarão 80 jogos com o apoio de milhões de
fãs no mundo inteiro.
No dia 13 de Junho, a nossa família da FIFA terá de decidir – a qual candidatura será
confiada a responsabilidade de fornecer a experiência, a infraestrutura e os recursos que a
Copa do Mundo FIFA™ 2026 exigirá?
Como dissemos na semana passada, acreditamos que a candidatura dos nossos três países é a
única que consegue oferecer os requisitos necessários.
A nossa experiência é comprovada. Juntos organizámos com sucesso 13 Copas do Mundo
FIFA (masculinas, femininas e juvenis) e – se a nossa candidatura for selecionada – o México
será o primeiro país a sediar três vezes. O torneio de 1994 nos Estados Unidos ainda retém o
recorde de público de uma Copa do Mundo FIFA™ (3,5 milhões de fãs), e o torneio de 2015 no
Canadá tem o recorde de público da Copa do Mundo FIFA™ Feminina (1,3 milhões de fãs).
Oferecemos 23 estádios de grande capacidade de classe internacional e 150 centros de
treino e concentrações – todos já construídos. As nossas instalações estão em operação, não
em fase de projeto. Os nossos estádios e instalações têm história como anfitriões de seleções
internacionais, acolhendo os jogadores para que se sintam bem-vindos e possam concentrar-se
em apresentar o seu melhor desempenho em campo.
Finalmente, oferecemos aos jogadores e fãs uma infraestrutura de transportes e viagens
totalmente pronta e confiável, incluindo a nossa avançada rede de aeroportos e estações
ferroviárias, milhões de quilómetros de estradas e quase cinco milhões de quartos de hotel. Os
deslocamentos serão seguros, confiáveis e convenientes.
Em suma, a primeira Copa do Mundo FIFA da história com 48 seleções será um
empreendimento sem precedentes. Não será o momento de correr riscos – ou de se preocupar se
os estádios, centros de treino e hotéis ficarão prontos.
Canadá, Estados Unidos e México estão prontos para servir como sede.

Obrigados pela atenção. Esperamos ter a oportunidade de conversar nas próximas semanas e
meses sobre os méritos da nossa candidatura e como poderemos trabalhar juntos em 2026 para
receber o mundo na maior Copa do Mundo FIFA™ da história.
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