LIP - LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO E FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS

Criado em 1986 como Laboratório nacional de referência para a colaboração com o CERN
Universidades de Coimbra, Lisboa e Minho, Instituto Superior Técnico, Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) ,
Associação Portuguesa das Empresas do Sector Eléctrico e Electrónico (ANIMEE)
Física Experimental de Partículas
em aceleradores
e sem aceleradores (cósmicos, física das Astropartículas)
Instrumentação de Detecção de Radiação, Aquisição e Processamento de Dados
Computação Avançada (GRID,…)
Física Médica e outras aplicações (PET- Mamografia; Tagus-LIP, …)
CERN, GSI, ESA,
AMS-Estação Espacial Internacional, SNOLAB (Canadá), LUX (EUA), AUGER (Argentina)
170 pessoas (pessoal científico e técnico 161), 87 doutorados, 23 estudantes de doutoramento
Em 2011-2012: 10 teses doutoramento, 3 patentes, 457 publicações em revistas internacionais
Forma professores e estudantes ensino secundário (escola anual CERN, “MasterClasses” para estudantes)
Coordena IDPASC: rede internacional formação avançada, CERN, Brasil, França, Espanha, Itália, Portugal
Apoia formação engenheiros, transferência de tecnologia, contratos do CERN para empresas portuguesas
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Clinical case: Bilateral breast cancer
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New results indicate that particle
discovered at CERN is a Higgs boson
14 Mar 2013

Geneva, 14 March 2013. At the Moriond Conference
today, the ATLAS and CMS collaborations at CERN1’s Large
Hadron Collider (LHC) presented preliminary new results
that further elucidate the particle discovered last year.
Having analysed two and a half times more data than was
available for the discovery announcement in July, they
find that the new particle is looking more and more like a
Higgs boson, the particle linked to the mechanism that
gives mass to elementary particles. It remains an open
question, however, whether this is the Higgs boson of the
Standard Model of particle physics, or possibly the
lightest of several bosons predicted in some theories that
go beyond the Standard Model.
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