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Introdução
 

Enquanto adulto na faixa dos 20, terá tendência para tentar perceber o seu
futuro financeiro e também para aprender com os erros do passado, com
vista a tentar criar um amanhã melhor. Nesta etapa, sente que a idade
adulta ainda é algo novo e emocionante.

 

Há muitas coisas a acontecer na sua mente, como comprar um carro,
arranjar uma casa e arranjar um trabalho remunerado. Todos estes desejos
nos fazem sen�r como se es�véssemos des�nados à riqueza muito em
breve. É uma altura maravilhosa!
 

Porém, embora seja diver�do ser jovem, a faixa dos 20 pode moldar ou
destruir o seu futuro financeiro. Para maximizar o seu potencial, deve fazer
um ó�mo uso do tempo que tem, caso contrário, arrisca-se a tomar
decisões dispendiosas que podem afetar significa�vamente a sua vida
futura.

 

Se es�ver pronto para construir o seu futuro financeiro ideal como deve
ser, estes são os 51 erros financeiros a evitar na casa dos 20.

 

 

 

1 — Não poupar para a reforma: para um jovem na casa dos 20, a
reforma, por vezes, parece algo muito distante, fazendo com que a
negligencie. No entanto, a incapacidade de poupar para a reforma está
entre os erros financeiros mais frequentes e significa�vos que pode
cometer. A vantagem de poupar dinheiro na faixa dos 20 é que ainda terá
mais tempo. Quanto mais cedo começar a poupar, mais poderá beneficiar
das taxas de juro compostas. Além das suas poupanças, o seu empregador
poderá, através de um plano de poupança-reforma patrocinado pelo



trabalho, oferecer-lhe algum dinheiro para o ajudar a facilitar os seus
obje�vos a nível da reforma.

 

Uma contribuição da en�dade patronal de apenas 5% do montante do seu
salário pode ter um impacto significa�vo na quan�dade de dinheiro que
terá ao reformar-se. O facto de não poupar para a reforma na casa dos 20
fá-lo-á ter de trabalhar durante muito tempo, apesar do fator idade, ter de
contribuir mais dinheiro para a reforma mais tarde ou até não se reformar.

 

 

 

2 — O erro de contrair dívidas de cartão de crédito: para um jovem na
faixa dos 20 que ganhe pouco, pode ser extremamente tentador fazer
muitos gastos desnecessários com o respe�vo cartão de crédito. Torna-se
fácil para um jovem na casa dos 20 usar o cartão de crédito como solução
para as despesas financeiras presentes, e deixar o respe�vo pagamento
para mais tarde. Infelizmente, muitas pessoas na faixa dos 20 não se
apercebem até que ponto as dívidas podem afetar as suas vidas. Com o
tempo, contrair uma dívida de cartão de crédito pode levar a grandes
dificuldades financeiras. Portanto, deve aprender a respeitar e a
compreender como funciona o crédito para minimizar a possibilidade de
cometer erros financeiros na casa dos 20.

 

 

 

3 — Fazer más escolhas a nível universitário: nos dias de hoje, o preço de
obter um curso no ensino superior está a subir, e as dívidas dos
emprés�mos estudan�s estão a afetar significa�vamente a vida dos jovens
adultos na casa dos 20. Antes de ingressar em qualquer faculdade para
con�nuar os estudos, tem de considerar a acessibilidade das estruturas das
propinas para si. Faça a si mesmo perguntas como: «Tenho condições para
pagar as propinas?»; «Se entrar nesta ins�tuição de ensino, serei capaz de
cobrir todas as minhas despesas?»; «Quais são as oportunidades de
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