
Blinda o teu smartphone: apps de seguridade

para o teu dispositivo móbil

Estás moi unido ao teu dispositivo móbil? O máis probable é que a túa resposta sexa si, xa que

estes  dispositivos  convertéronse  nunha  parte  fundamental  do  noso  día  a  día.

Lamentablemente, isto fai que se convertan no obxectivo de moitos ciberdelincuentes. Se che

preocupa a seguridade do teu dispositivo e dos teus datos, existen unha gran cantidade de

aplicacións  que  nos  ofrecen  melloras  na  protección  e  privacidade.  Neste  artigo

mostrarémosche  distintos  tipos  de  aplicacións  con  funcións  específicas  para  mellorar  a

seguridade dos nosos dispositivos.

Sabemos  que  hai  miles  de  aplicacións,  ou  apps,  para

dispositivos  móbiles.  Algunhas  nos  permiten  ampliar  as

funcionalidades  do  noso  smartphone,  mellorar  a  nosa

experiencia de uso, ou a nosa seguridade. Nós obviamente

falaremos  sobre  algunhas  aplicacións  que  nos  ofrecen

características útiles a nivel de seguridade e privacidade.

Pero antes, imos lembrar algunhas pautas crave que debemos

ter en conta á hora de descargar e instalar unha app no noso dispositivo:

1. Descarga  só  de  tendas  oficiais.  As  plataformas  Google  Play

(https://support.google.com/googleplay/answer/2812853?hl=es)  ou  AppStore

(https://www.apple.com/es/ios/app-store/principles-practices/)  contan  con  medidas  de

seguridade para evitar aplicacións fraudulentas, aínda que nunca está de máis andarse con

ollo.

https://support.google.com/googleplay/answer/2812853?hl=es
https://www.apple.com/es/ios/app-store/principles-practices/


2. Revisa quen é o desarrollador da app. As empresas ou desarrolladores coñecidos ofrecen

máis  garantías  de  seguridade.  Revisa  o  seu  sitio  web  e  os  seus  outros  traballos  para

asegurarche de que se trata dun seguro e profesional.

3. Bota unha ollada aos comentarios. Se ten poucos comentarios, e son todos positivos, ou se

ten moitos, e son negativos… Desconfía!

4. Comproba o número de descargas.  Unha app cun nome famoso pero que ten  poucas

descargas debe facernos sospeitar de que se podería tratar dunha aplicación fraudulenta que

se aproveita do tirón doutra máis coñecida.

Lembremos ademais que cando accedemos á configuración dos nosos smartphones, atoparemos

varias  opcións de seguridade e privacidade que podemos modificar a noso antollo. É certo que

son unha boa defensa, pero poida que queiramos aumentar un pouco máis a protección dos nosos

dispositivos con algunha aplicación.

Vexamos distintos tipos de apps de seguridade e privacidade e as súas funcións:

1. Aplicacións de antivirus.

Posiblemente a ferramenta máis importante á hora de protexernos dos ciberdelincuentes e os seus

ataques. Os antivirus non son exclusivos dos computadores e podemos atopar unha gran variedade

de aplicacións para os nosos smartphones ou tablets.

O seu obxectivo é detectar e eliminar os virus e o malware que

podemos  descargar  sen  ser  conscientes,  ou  detectar  posibles

ameazas cando navegamos por Internet ou instalamos unha  app. 

Existen varias alternativas gratuítas e de pago. 

Podemos atopar algúns exemplos de antivirus na nosa listaxe de

ferramentas gratuítas (https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?

herramienta_selec%5B0%5D=115).

2. Aplicacións antirroubo, ou para localizar dispositivos.

A maioría dos smartphones, xa teñen un GPS que nos  indica a localización en tempo real. Con

esta característica, moitas aplicacións poden recompilar e compartir a nosa localización e, aínda que

en ocasións poida supoñer un risco para a nosa privacidade, se a utilizamos con cabeza, tamén pode

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115


axudarnos  a  atopar  un  dispositivo  extraviado,  ou  localizar  a  unha  persoa  en  paradoiro

descoñecido. 

Con só ingresar o número de teléfono, se está a función

GPS activada,  permitirannos  localizar  en  tempo  real  a

localización do dispositivo. Iso si, debemos ter coidado

para non dar os permisos de acceso á nosa localización a

calquera  aplicación,  só  a  unha  app  fiable  e  cando  o

necesitemos.

Temos  algúns  exemplos  de  ferramentas  antirroubo  na

listaxe  de  ferramentas  gratuítas  de  OSI

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?

herramienta_selec%5B0%5D=122).

3. Bloqueo de aplicacións.

Este tipo de aplicacións melloran a protección da nosa información máis persoal, evitando o acceso

non autorizado de terceiras persoas ás apps nas que manexamos información sensible, por

exemplo,  ferramentas  de  mensaxería  instantánea  ou  redes

sociais.

Todas funcionan de forma similar, ao tratar de acceder a unha

aplicación  protexida  con  esta  ferramenta,  solicitarásenos  o

ingreso  dun  “contrasinal  de  desbloqueo”,  un  patrón,  un

código  PIN,  ou  a  utilización  dun sensor  biométrico  como os

lectores de impresións dixitais.

Un dos exemplos máis coñecidos é Norton App Lock (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.symantec.applock).

4. Xestores de contrasinais.

O uso de xestores de contrasinais é unha das principais recomendacións que vimos comentando e

compartindo  para  manter  os  nosos  contrasinais  seguros

(https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras).  Tamén  nos  smartphones  dispoñemos  de

moitas aplicacións de xestión de contrasinais, que nos permitirán almacenar e manexar todas as

nosas credenciais de forma segura.

https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras
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Nestas  apps almacénanse as claves  encriptadas, e protéxese o acceso a elas cun contrasinal mestre.

Ademais  axudarannos  a  crear  contrasinais  robustas,

avisarannos  cando  debamos  actualizalas,  e  permitirannos

sincronizalas con outros dispositivos.

Podemos atopar algúns exemplos de xestores de contrasinais no

catálogo  de  ferramentas  gratuítas  de  OSI

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec

%5B0%5D=118). 

5. Aplicacións de verificación en dous pasos, ou factor múltiple de autenticación.

Do  mesmo  xeito  que  utilizamos  un  xestor  de  contrasinais,  a  verificación  en  dous

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2017/01/17/verificacion-en-dos-pasos-que-es-y-como-me-

puede-ayudar)  pasos  ou  os  factores  múltiples  de  autenticación

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-autenticacion-doble-y-multiple)

axúdannos a protexer as nosas contas, solicitando, ademais do nome de usuario e contrasinal, un

código adicional dun só uso que nos envían ao móbil  ou se xeran nunha destas aplicacións de

autenticación.

Algúns  exemplos  poderían  ser  Google  Authenticator  (https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.google.android.apps.authenticator2),  ou  Microsoft  Authenticator

(https://apps.apple.com/es/app/microsoft-authenticator/id983156458), entre outros.

https://apps.apple.com/es/app/microsoft-authenticator/id983156458
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2
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6. Aplicacións de privacidade e navegación por Internet.

A todos gustaríanos poder navegar por Internet coa tranquilidade de saber que a nosa actividade é

sempre privada, e sen que se nos encha a pantalla de pop- ups

con publicidade. Unha solución é utilizar un navegador que

incorpore  maiores  opcións  de  privacidade,  limite  os

rastreadores, utilice motores de procura con declaracións de

privacidade máis restritivas ,etc.

Tamén  temos  á  nosa  disposición  apps  especificamente

deseñadas  para  mellorar  a  privacidade  do  usuario,  por

exemplo  as  de  bloqueo  de  publicidade  en  liña,  de  filtrado  de  URL malintencionadas,  ou  de

detección de páxinas web de phishing, entre outras funcionalidades.

Algúns exemplos poden ser Adblock Plus (https://adblockplus.org/es/download) ou DuckDuckGo

(https://duckduckgo.com/app).

7. Conan mobile, análise do estado de seguridade do dispositivo.

Ademais,  desde  INCIBE  ofrecemos  nosa  propia  app  para

protexer  dispositivos  con  sistema  Android:  Conan  mobile

(https://www.osi.es/es/conan-mobile).

Permitiranos  coñecer  o  estado  de  seguridade  dos  nosos

dispositivos, mostrando posibles riscos na súa configuración e

como  solucionalos.  Ademais,  verifica  que  non  teñamos

instalada ningunha app  maliciosa, alértanos en caso de detectar

certas situacións de risco, e proporciónanos consellos para mellorar a nosa seguridade.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/conan-mobile
https://duckduckgo.com/app
https://adblockplus.org/es/download

