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FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Escola: Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém  Ano letivo: 2017/2018 

School: Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém Academic Year: 2017/2018 

 

 

 

 

Distribuição de Horas de Contato por tipo de Ensino 

Total Teórico Teórico/Prático Prático e 
Laboratorial 

Trabalho 
de Campo Seminário Orientação Tutorial 

45 
 

    45  

 

Distribution of Contact Hours by type of education 

Total theoretical theoretical / 
practical 

practical and 
Laboratory Field Work seminar Tutorial 

45 
 

    45  

 

Docente Responsável / Teacher in charge Correio eletrónico / Email 

Artur Manuel Sancho Marques artur.marques@esg.ipsantarem.pt 

Outros Docentes / Other Teachers  

  

  

 

 

 

Código Área Científica ECTS Obrigatória/Optativa Semestre Ano Curricular 
? Informática 5 Optativa 1 ? 

Code Scientific Area ECTS Compulsory /Elective Semester Academic Year  
? Informática 5 Elective 1 1 

Ficha de Unidade Curricular / Área Temática : Introdução à Proteção de Propriedade Intelectual / Direito da Propriedade 
Intelectual e Informática 

Sheet Course / Thematic Area : Introduction to Intellectual Property Protection / I.P. Law and Computer Science 

Sistema de Garantia da Qualidade 

mailto:artur.marques@esg.ipsantarem.pt


                         

MOD.66- 04/02/2015- Edição 02  Página 2 de 5 

 

Objetivos de Aprendizagem (conhecimento, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 

Uma vez obtida aprovação na disciplina, o aluno deverá 

 Conhecer os instrumentos internacionalmente reconhecidos para proteção de propriedade intelectual: 
copyright, patentes, trademarks e trade secrets, com foco no copyright; 

 Ter capacidade para distinguir entre o propósito de cada instrumento e o seu potencial de aplicabilidade 
em casos concretos; 

 Ter informação adequada para argumentar quanto a situações práticas, racionalizando qual poderá ser o 
resultado de questões de copyright, num espectro de criações, de software a materiais para marketing. 
 

Learning outcomes of the curricular unit 

The approved student is expected to 

 Know the internationally established Intellectual Property Protection (IPP) tools: copyright, patents, 
trademarks and trade secrets, with emphasis on copyright; 

 Be able to discriminate between each instrument's purpose and its potential application in specific cases; 
 Have adequate information to reason on practical situations, being able to defend possible outcomes of 

copyright issues in a spectrum of creations, from software to marketing materials. 
 

Conteúdos programáticos 

 A "Economia do Conhecimento" 
o O "conhecimento" enquanto "bem público" 
o Consequências de situações de intangibilidade digital e custo marginal nulo 

 Introdução à Proteção de Propriedade intelectual (PPI) 
o Copyright 
o Patentes 
o Trademarks 
o Trade secrets 

 Copyright 
o Fundamentos 
o Algumas teorias condutoras 

 Fairness 
 Personality 
 Welfare 

o Autoria 
 Criações passíveis de proteção 

o Direitos 
 Reprodução 
 Modificação 
 Distribuição 
 Performance 
 Exibição 

o "Fair Use" 
o Danos e "remédios" 

 Articulações entre instrumentos para PPI 
 Soluções tecnológicas para atenuação da necessidade de regulação 
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Syllabus 

 The "Knowledge Economy" 
o Knowledge as a "public good" 
o Consequences of "digital intangibility" and "null marginal cost" 

 Introduction to Intellectual Property Protection (IPP) 
o Copyright 
o Patents 
o Trademarks 
o Trade secrets 

 Copyright 
o Foundations 
o Some theories 

 Fairness 
 Personality 
 Welfare 

o Authorship 
 Protectable creations  

o Rights 
 Reproduce 
 Modify 
 Distribute 
 Perform 
 Display 

o "Fair Use" 
o Damages and "remedies" 

 Articulations between IPP tools 
 Technological solutions to alleviate regulatory need 

 
 
Demonstração da Coerência dos Conteúdos Programáticos com os Objetivos da Unidade 
Curricular 

Os tópicos permitem ao estudante fazer um caminho que começa por sensibilizar para a 
diferença entre "bens regulares" e "bens públicos", particularmente quando houver potencial 
para intangibilidade e custo marginal nulo. 

Apresentam-se os instrumentos internacionalmente disponíveis para PPI, conferindo-se 
familiaridade com os conceitos, diferenças, e aplicações respetivas. 

O estudo de copyright em detalhe, suas articulações, e algumas alternativas à regulação, 
expõem situações, relações e casos práticos que ajudam a compreender que criações são 
protegíveis, e como, e deverá facilitar a capacidade para argumentar sobre os resultados 
noutros casos. 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The topics allow the student to walk a path which first highlights the difference between 
"regular goods" and "public goods", namely when there is potential for intangibility and null 
marginal cost. 
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Presenting the internationally established IPP tools conveys familiarity with the corresponding 
fundamentals, differences and areas of applicability. 

Studying copyright in more detail, its articulations, and some alternatives to regulation, 
exposes situations, relationships, and practical cases which help understand which creations 
maybe shielded, and how, and should facilitate reasoning skills on what might be the outcome 
on other cases. 

Metodologia de Ensino (Avaliação incluída) 

Apresentações e discussões de casos-de-estudo selecionados. 

Avaliação: 

Apresentação(ões) proposta(s) pelo estudante e acordada(s) com o docente (T) 

 Teste escrito (E) 

 Nota final = 0.4 * T + 0.6 * E 

 

Teaching methodologies 

Presentations and discussions of selected case-studies. 

Assessment: 

Presentation(s) proposed by the student and agreed with the teacher (T) 

 Written test (E) 

 Final grade = 0.4 * T + 0.6 * E 

 

Demonstração da Coerência das Metodologias de Ensino com os Objetivos de Aprendizagem 
da Unidade Curricular.  

As apresentações e exemplos/casos-de-estudo introduzem e concretizam os conceitos, 
respetivamente, e deverão facilitar o seu entendimento, assim como fomentar capacidade 
argumentativa. 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning 
outcomes 
 

The presentations and the examples/case-studies introduce and then render the concepts 
concrete, respectively, helping in their understanding, and also nurturing argumentative skills. 

 

Bibliografia Principal/ Bibliography:  
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Mannion v. Coors Brewing Co., 377 F.Supp. 2d 444 (S.D.N.Y. 2005): paragraphs 1-79 

Justin Hughes, “The Philosophy of Intellectual Property,” 77 Georgetown L.J. 287 (1988) 

DC Comics v. Towle, 802 F.3d 1012 (9th Cir. 2015) 

William Fisher, Promises to Keep: Technology, Law and the Future of Entertainment (2004), Chapter 6 

Lindsay v. The Wrecked and Abandoned Vessel R.M.S. Titanic, 52 U.S.P.Q.2d 1609 (S.D.N.Y. 1999) 

Three Boys Music Corp. v. Michael Bolton, 212 F.3d 477 (9th Cir. 2000) 

Authors Guild v. Google, 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015) 

Viacom v. YouTube, 676 F.3d 19 (CA2 2012) 


