
A IDG é  uma entidade  religiosa  legalizada sem fns  lucrativos(1),  auto-fnanciada  exclusivamente através  de
doações voluntárias. Isto é, a IDG não requer nenhum tipo de quota regular a membros nem aceitamos qualquer
tipo de ajuda pública ou vantagem fscal. As doações podem ser directas ou mediante os produtos exibidos  na
nossa página.

Assim qualquer pessoa pode, livremente, decidir ajudar a IDG nos seus gastos habituais e projectos futuros(2).

 Para  fazer  uma  ENCOMENDA  de  produtos  só  há  que  → contactar com  a  IDG  (de  preferência  via
idg@durvate.org) indicando antes de mais nada os produtos de interesse. Depois contactaremos nós confrmando
a recepção da encomenda e indicando o total (gastos de envio incluídos), assim como o método de pagamento
mais simples para ambas partes. No caso de se requerer um recibo este será emitido em conceito de doação.

 Para fazer uma DOAÇÃO DIRECTA é tão fácil como usar → esta ligação da plataforma   PayPal  .  

(1) “Sem fns lucrativos” signifca que não há benefício económico, nem pessoal nem colectivo, e que tudo o
recebido é usado para garantir a supervivência e funcionamento efectivo da própria organização.

(2) Em que se gasta o angariado?

- Internet: Sempre existem gastos (domínios, espaço, etc). Gostaríamos de poder adquirir novos domínios, espaço
em servidor e eliminar a publicidade da plataforma que nos acolhe.

- Gastos legais: O registo ofcial da nossa entidade levantou bastantes gastos notariais e postais no seu momento.
Igualmente,  qualquer  modifcação ou contacto  administrativo  adicional  requer  mais  gastos  notariais,  correio
certifcado, etc.

- Material de culto e deslocamentos: para ser usado em ritos de todo tipo. Há material que, embora barato,
precisa ser reposto com certa regularidade e outro que só precisa ser comprado em raras ocasiões, mas resulta caro.
Não todos os cultos são celebrados no mesmo lugar, derivando numa lógica despesa em transportes.

- Mercadorias:  Existem uma série de ideias para novos produtos,  mas tanto as provas de impressão como as
primeiras encomendas devem ser pagadas à frente.

- Obra: Membros da IDG têm ajudado e doado a obras de diverso tipo de forma individual, mas a Irmandade
como tal gostaria de fazer contribuições signifcativas a uma série de grupos diversos e humildes que consideramos
levam fazendo  um trabalho  sério,  honesto  e  sacrifcado  durante  muito  tempo.  Nomeadamente  falamos  de
associações culturais, ambientalistas e de defesa dos animais (sem nenhuma relação formal connosco).

- Futuro: Sonhamos com dispormos dum espaço próprio com um mínimo de condições (um Nemeton / templo)
onde podermos acolher a Caminhantes e Druidistas para a celebração de convívios, ritos e, até, ter um lugar para
depositar  os  nossos  restos  físicos  depois  de receber  a chamada do Deus Berobreo.  Sonhamos com ter  como
mínimo uma pessoa dedicada em exclusiva à IDG de forma constante.

A IDG está registada ofcialmente com o Ministério da Justiça (espanhol) com o número 022549 e conta,
portanto, com atribuições e protecção legal. Número de Identifcação Fiscal (pessoa jurídica) R3600437B.
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