
Protexe o acceso ás túas contas activando a
autenticación en dous pasos

O primeiro xoves do mes de maio celébrase o Día Mundial do Contrasinal, e para

celebralo, compartimos convosco un método de seguridade que complementa aos

contrasinais e que engade unha cara de seguridade extra ás túas contas de usuario

dos servizos da internet. Interésache, verdade? Segue lendo e infórmache sobre o

mesmo.

Os  contrasinais  son  o  principal  mecanismo  que  ofrecen  os  distintos  servizos  para

acceder como usuarios nos seus sistemas, é dicir, para rexistrarnos, acceder ao noso

espazo persoal  e  facer  uso dos  servizos  que  nos  ofrecen necesitamos un nome de

usuario, que xeralmente é o correo electrónico, e unha clave ou contrasinal. Un proceso

fácil  e sinxelo, se non fose porque en moitos casos non nos aseguramos de que os

nosos contrasinais cumpran uns requisitos mínimos de seguridade:

Compostas  por  polo  menos  8  caracteres  que  conteñan  maiúsculas,  minúsculas,

números e caracteres especiais.

Diferentes para cada servizo que utilicemos.

Que non sexan palabras do dicionario, independentemente do idioma.

Que non estean formadas por  datas,  nomes ou calquera  outra información persoal

facilmente   adivinable,  nin  tampouco  por  caracteres  que  estean  consecutivos  no

teclado, como poden ser ‘12345678’ ou ‘ asdfghjkl’.

Ademais, en ocasións ocorre que, a pesar de que os nosos contrasinais sexan robustas

(https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras),  os  servizos  dos  que  somos

https://www.osi.es/es/campanas/contrasenas-seguras


usuarios  poden ser  atacados e sufrir  brechas de seguridade,  de  tal  forma que dita

información  pode  quedar  exposta  e  ser  filtrada  en  distintos  foros  da  internet

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/10/11/mis-datos-personales-aparecen-en-

una-filtracion-que-puedo-hacer), acabando en mans de calquera.

Para  evitar  que  ninguén  acceda  ás  nosas  contas,  independentemente  de  se  o

contrasinal é robusta ou non, ou porque acabase en mans de calquera por distintas

razóns,  podemos  configurar  e  activar  a  autenticación  en  dous  pasos  ou  dobre

verificación  (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/02/27/el-factor-de-

autenticacion-doble-y-multiple) nas nosas contas. 

Desta forma, sempre que iniciemos sesión nas nosas contas será necesario un paso

adicional, e aínda que os ciberdelincuentes teñan os nosos contrasinais, non poderán

acceder a elas, debido a que non terán acceso ao código de verificación, protexéndonos

así  de  ataques,  como  o  phishing  ou  o  roubo  de  contas  por  medio  de  fugas  de

información.

Queres saber máis sobre como funciona este mecanismo de seguridade para protexer

as  contas?  Bota  unha  ollada  á  seguinte  infografía.  Cando  termines  de  vela

animámosche a que o actives nas túas contas. Canto antes configúrelo, máis protexido

estarás.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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