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Em pouco mais de três anos, Tenerife passou de ter 
menos de 30 profissionais e duas empresas dedicadas 
à animação, 7 empresas e mais de 300 trabalhadores 
graças a incentivos fiscais marcantes e um lugar 
imbatível para dar vida a todos os tipos de criações.

TENERIFE, ISLA CARTOON

APOIANDO O SETOR

Ibermedia reserva um fundo mínimo de 
200 mil dólares para obras de 
animação na linha de desenvolvimento 
de 2019, graças à reunião de trabalho 
de associações realizada durante os 
Prêmios Quirino 2018.

OsOs Prémios Quirino de Animação 
Ibero-americana se unem a Animation! 
(Argentina) e Pixelatl (México) para dar 
lugar à Liga de Animação 
Ibero-americana. O objetivo 
compartilhado pelos três é o de 
impulsionar a criação e o 
desenvolvimentodesenvolvimento de projetos 
audiovisuais na região e afiançar os 
laços de colaboração entre os países 
da Ibero-américa. 

O Livro Branco Quirino da Animação 
Ibero-Americana constituirá um mapa 
de todo o setor. Este projeto é dividido 
em duas fases, uma primeira em 2019, 
na qual o setor será mapeado em nível 
de casas de produção, centros de 
treinamento e eventos. E uma segunda 
fasefase em 2020 na qual você mergulhará 
nesses números, além de ver números 
de rotatividade, empregos gerados e 
projeção futura.

PRESENÇA INTERNACIONAL

Os Prémios Quirino levam a animação ibero-americana 
pelo mundo inteiro:

*Entre eles Variety, El Espectador, Clarín, Cartoon Brew, 
Animation Magazine, AWN, Latam Cinema, Prensario, El 
País, RTVE, Notimex, Noticine e EFE

400 artigos
na imprensa

202 meios*+500.000 resultados 
no Google

REPERCUSSÃO NA MÍDIA

BRASIL

ARGENTINA PORTUGAL ESPANHA

COLÔMBIA EQUADOR PERU

CHILE ARGENTINA

ASSOCIAÇÕES COLABORADORAS

*Outros: Bolívia, Costa Rica, Cuba, Equador, Paraguai, Peru, 
Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela   

PARTICIPAÇÃO POR PAÍS
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PAÍSES PARTICIPANTES

Filme | Série | Curta-metragem | Curta-metragem Escolar 
Obra Sob Encomenda | Animação de Videogame   
Desenvolvimento Visual | Desenho de Animação 
Desenho de Som e Música Original

PRÉMIOS

Prémios Quirino 2019
16, 17 e 18 de abril

Auditorio Adán Martín
Santa Cruz de Tenerife
[ Espanha ]

PremiosQuirino @PremiosQuirino @premios_quirinowww.premiosquirino.org

Estes prémios reconhecem o talento na indústria 
de animação ibero-americana e criam laços e 
redes entre ambos os lados do oceano
OO evento reúne, portanto, a florescente indústria 
latino-americana, junto com a de Portugal, 
Andorra e Espanha, construindo uma 
verdadeira irmanação para o desenvolvimento 
conjunto do grande mercado que é a 
Ibero-América.
Paralelamente,Paralelamente, são realizados um fórum 
ibero-americano de coprodução e um 
congresso internacional de animação 
ibero-americana.

Os prémios foram nomeados em 
honra do criador do primeiro 
longa-metragem de animação da 
história; em 1917, Quirino Cristiani 
dirigiu El Apóstol (O Apóstolo), uma 
produção argentina na que foram 
usados 58.000 desenhos em 35 
mm, além de várias maquetes.mm, além de várias maquetes.


