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RESUMOS BIOGRÁFICOS – CONSELHO FISCAL 

 

GONÇALO CAMOLINO 

O Dr. Gonçalo Camolino é licenciado em Gestão e Administração de Empresas e mestre em Finanças 

pela Universidade Católica Portuguesa. É Diretor Financeiro do Grupo Altice Portugal desde 2018 e 

foi Diretor de Reporte Financeiro e Fiscalidade entre 2015 e 2018, contando anteriormente com 12 

anos de experiência na área financeira do Grupo PT. É membro não executivo do Conselho de 

Administração da Sport TV Portugal e membro com funções executivas do Conselho de 

Administração da Previsão, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Foi membro não 

executivo do Conselho de Administração da Janela Digital. Faz ou fez parte do Conselho Fiscal de 

diversas entidades em que o Grupo Altice Portugal é acionista ou associado, nomeadamente a 

Hungaro DigiTel (entre 2015 e 2020), o INDEG-IUL ISCTE Executive Education (entre 2015 e 2018), 

o Instituto Eletrotécnico Português (desde 2015) e a AFCEA Portugal (desde 2016). 

 

DINIS FERNANDES 

O Engº Dinis Fernandes é Licenciado e Mestre em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo 

IST. Concluiu o “Cambridge IBM Programme”, na Cambridge University, Board of Continuing 

Education, Churchill College, Cambridge, UK. Tem um background sólido em segurança da 

informação e cibersegurança, com mais de 20 anos de experiência na gestão de projetos, 

consultoria, desenho de soluções, ou implementação de soluções e serviços. Atualmente é o Diretor 

Geral da CyberSafe, tendo anteriormente desempenhado funções de direção de unidades de 

negócio relacionadas com a cibersegurança em multinacionais como a IBM e Unisys. 

 

RUSSELL HARLEY 

Russell Harley tem formação académica em gestão, com mais de 25 anos de experiência no 

mercado de Segurança de Informação em particular no âmbito da Defesa e da NATO. Trabalhou em 

várias das principais empresas de referência desta área no mercado Nacional e Internacional com 

funções executivas e na comercialização de tecnologias de cibersegurança inovadoras no mercado 

Nacional. Trabalha neste momento da RedShift. 

  


