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Vista Energy tem executado projetos e prestou serviços em vinte (20) países até hoje.
Temos uma vasta experiência de trabalho em diferentes culturas, sistemas políticos variados, e
conhecemos muito bem os desafios de desenvolvimento e execução de projetos no cenário
internacional.

Grandes pessoas com habilidades verdadeiramente notável, ancorados por uma equipa de gestão
cujas “hands-on” conhecimento é obtido através de muitos anos de experiência real do projeto.
Temos viveu em primeira mão.
O nosso pessoal de campo são altamente motivados, muito hábil , e são selecionados com base em
seu caráter , liderança e capacidade técnica, aperfeiçoada por anos no domínio em muitos projetos
diversos. O nosso apoio pessoal é inigualável, e é a verdadeira pedra angular do sucesso de nossas
equipes no campo.
.

Os diretores e funcionários da empresa executaram uma infinidade de projetos energéticos em
diferentes projetos de instalações industriais, e aperfeiçoou sua experiência através de muitos anos de
trabalho em projectos nacionais e internacionais.

● GNL
● Combustíveis Alternativos

● Geração de Energia
● Petroquímica
● Petróleo e Gás

Vista Energia, possui raízes firmadas em 1997, com a criação de Universal Technical Services que
desenvolveu um núcleo de negócios bem sucedido fornecendo Serviços de Gerencamento e Técnico
para uma infinidade de setores da indústria de energia. Esses setores incluem:

● Responsabilidade
● Foco em Resultados
● Resultado Inovador

● Segurança Sempre
● Gestão Ambiental
● Responsabilidade Social
● Honestidade e Justiça

Em primeiro lugar, fornecendo um produto superior para os nossos clientes, nossos parceiros e ao
mercado como um todo; segundo, por atrair as pessoas mais brilhantes e motivados em nossa
indústria; e terceiro, fornecendo a nossa equipe com grandes oportunidades para a realização e
sucesso pessoal.
Nossa experiência internacional e sucessos em nossos projetos formam a base fundamental dos
nossos  de negócio. Esses  são representados através de nossas ações e práticas de
negócios que são centradas em:

Vista Energy LP e uma empresa em Desenvolvimento de Projetos, Gestão de Projetos e Serviços
Técnicos e Profissionais, com foco na "Criando Soluções em Energia" para o benefício dos nossos
clientes e parceiros.
Nossa experiência mundial inclui Avaliação de Vabilidade do Projecto, Desenvolvimento de Projetos,
Execução do Projeto em todas as fases do ciclo de vida EPC, a entrega de ativos operacionais de classe
mundial.
Ao longo do ciclo de vida do projeto, o  da Vista Energy é avançar o conhecimento,
desenvolvimento e execução de projetos no setor de energia, fazendo isso de forma segura,
ambientalmente correta, socialmente responsável e inovadora.



Todos os nossos funcionários são especialistas em suas respectivas áreas, cada um com um histórico
comprovado. O nosso objetivo é fornecer competência técnica superior e alto desempenho. Asseguramos que
nossos funcionários possuem o conjunto certo de habilidade, experiência e treinamento que os destacam em suas
áreas de competência e especialização.

●  Controle de custo e programa para Projeto
●  Serviços de Comissionamento e Arranque,

e criação de Procedimentos
●  Programação e Planejamento
●  Procedimentos e Treinamento para

Operação
●  Serviços de Operação e Manutenção
●  Escrita Técnica

●  Auditoría Técnica do Projeto (Due Diligence)
● Desenvolvimento de Projeto
● Planejamento para Execução de Projeto
●  Gestão de Projeto
●  Engenharia de Projeto
●  Gestão de Contratos
●  Gerenciamento de Construção
●  Serviços de SSMA

A Vista Energy fornece uma gama completa de serviços e de pessoas para a Indústria de Energia, incluindo:

● Análise Comercial e  Financeira,
Regulamentação e Inteligência de
Mercado, e Avaliação de Viabilidade
de Projetos

● Apoio de peritos na Venda de Energia
Elétrica, Fornecimento de
Combustível, Transporte de
Combustíveis, e Acordos de
Transmissão de Energia

● Desenho Básica de Engenharia e
Avaliação de Equipamentos

● Otimização de Turbina, Compressão
de Gás, e Armazenamento de
Combustível

● Simulações de Expedição de
Carregue e Programação de Geração

● Previsão e Programação para O&M

A contribuição da Vista Energy na
execução do projeto vai muito além do
tradicional EPC / EPCM, e incluem:
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